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Vedr. statistiske oplysninger fra Patientforsikringen:Vedr. statistiske oplysninger fra Patientforsikringen:Vedr. statistiske oplysninger fra Patientforsikringen:Vedr. statistiske oplysninger fra Patientforsikringen:    
Patientforsikringen registrerer en lang række data i de enkelte sager til statistisk brug. Denne redegørelse bygger i vidt 
omfang på disse data. Data revideres løbende og giver derfor et retvisende billede af den aktuelle udvikling.  
 
Data er imidlertid også baseret på verserende sager og sager under anke. Data udvides og ændres derfor over tid. Data 
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ændre sig i fremtiden.  
  
I relation til statistiske oplysninger for 2011 gøres særskilt opmærksom på, at data er foreløbige, og at der således 
kan forekomme mindre afvigelser i forhold til data i Patientforsikringens årsberetning 2011, som publiceres i juni 
2012.
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Resume 
 
 
Baggrunden for rapporten er, at anmeldelsestallet i perioden fra 2006 til 2011 steget fra 5.116 
til 8.375 anmeldelser. Det er en stigning på 64 % over en periode på 6 år. 
 
Samtidig er de samlede erstatningsudbetalinger i perioden fra 2006 til 2011 steget fra 410 
mio. kr. til 814 mio. kr. Det er en stigning på 98,5 %. 
 
Rapporten tager udgangspunkt i behandlingsskaderne og beskriver og analyserer væksten i an-
meldelserne og erstatningerne i perioden 2006 – 2011. Lægemiddelskaderne indgår kun i be-
grænset omfang, men der er til sidst i rapporten en kort beskrivelse af udviklingen indenfor læ-
gemiddelskaderne. 
 
Rapporten gennemgår baggrunden for realvæksten. Realvæksten fremkommer, når man tager 
udgangspunkt i den faktiske vækst og fradrager den vækst, der skyldes udvidelser i aktivitetsni-
veauet i sundhedsvæsenet, ændringer i lovgivningen og det forhold, at samme patient anmelder 
flere sager. 
 
Anmeldelser 
Den faktiske vækst i perioden 2006 – 2011 er på ca. 64 %. 
19 % skyldes udvidelser i aktivitetsniveauet i sundhedsvæsenet. 
10 % skyldes udvidelse af dækningsområdet i 2004. 
14 % skyldes, at samme patient anmelder flere behandlingssteder. 
Realvæksten er således 21 %. 
 
Rapporten konkluderer, at denne realvækst skyldes en øget rettighedsbevidsthed hos patienterne 
og et større kendskab til patientforsikringsordningen, navnlig i forbindelse med presseomtale. En 
sammenligning med de øvrige nordiske lande viser, at Danmark ganske vist i 2011 er det land, 
der har flest anmeldelser pr. indbygger, men den viser også, at udviklingen overordnet ikke er så 
forskellig. 
 
Erstatninger 
I perioden 2006 – 2011 er erstatningsudbetalingerne i behandlingsskaderne i løbende priser 
steget fra 380,3 mio. kr. til 766,3 mio. kr. Dette er en stigning på over 100 %. 
 
I faste priser er beløbet steget fra 380,3 mio. kr. til 684,1 mio. kr. Dette er en stigning på knapt 
80 %.  
 
Denne stigning skal imidlertid sammenholdes med stigningen i antallet af anerkendte skader, 
som er på 83 %. Det må derfor lægges til grund, at udviklingen i de samlede erstatningssummer 
i det store og hele følger udviklingen i anmeldelserne og anerkendelser. 
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Prognose for 2012 – 2015 
 
Det forventes, at antallet af anmeldte behandlingsskader i 2015 stiger til ca. 10.600, og at de 
samlede erstatningsudbetalinger i 2015 vil være ca. 1,03 mia. kr. i løbende priser. 
 
Det forventes, at antallet af anmeldte lægemiddelskader i 2015 stiger til ca. 545, og at de sam-
lede erstatningsudbetalinger i 2015 vil være godt 75 mio. kr. i løbende priser. 
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1. Indledning  
 
I perioden fra 2006 til 2011 er antallet af anmeldelser til Patientforsikringen steget fra 5.116 til 
8.375 anmeldelser. Det svarer til en stigning på ca. 64 % over en periode på 6 år. 
 
I perioden 2006 til 2011 er de samlede erstatningsudbetalinger steget fra 410 mio. kr. til 814 
mio. kr. Dette er en stigning på 98,5 %. 
 
I faste priser er beløbet steget fra 410 mio. kr. til 739 mio. kr. Dette er en stigning på ca. 80 %.  
 
Disse tal omfatter både behandlingsskader og lægemiddelskader. 
 
En så stor vækst har naturligvis betydning for regionernes og Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelses udgifter til patienterstatninger og for administrationen af arbejdet i Patientforsikringen 
og de ressourcer, der skal afsættes til Patientforsikringens budget. 
  
Bestyrelsen har derfor anmodet om en redegørelse for baggrunden for væksten og et skøn over 
udviklingen i antallet af anmeldelser i de kommende år. Denne rapport er udarbejdet på bag-
grund af denne anmodning. 
 
Rapporten kan ikke give et entydigt svar på, hvorfor udviklingen har været så kraftig, men kan 
pege på en række indikatorer som årsag til udviklingen. 
 
Til slut i rapporten er det forsøgt at opstille en prognose for 2012-2015. Som det også et tilfæl-
det i tidligere redegørelser om udviklingen, er det meget vanskeligt at komme med sådanne 
skøn. Som det vil fremgå, bidrager rapporten imidlertid til at give et mere nuanceret billede af 
vækstens årsager. 
 
Rapporten omhandler perioden 2006-2011. På enkelte områder har det ved afslutningen af 
denne redegørelse ikke været muligt at få data for 2011, hvorfor sammenligningen i disse til-
fælde begrænser sig til perioden 2006 – 2010. 
 
Redegørelsen omhandler kun i meget begrænset omfang lægemiddelskader, idet den mest mar-
kante og vedvarende stigning vedrører behandlingsskader, og fordi lægemiddelskader udgør en 
mindre del af Patientforsikringens sager (350 – 400 om året). 
 
I rapportens afsnit 7.2 er der dog en kort redegørelse om væksten i anmeldelser og erstatninger 
vedrørende lægemiddelsager. 
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2. Rapportens opbygning 
 
Rapporten er opbygget i følgende afsnit: 
 
Afsnit 3: Den fDen fDen fDen faktiske vækstaktiske vækstaktiske vækstaktiske vækst 

Den faktiske vækst defineres som den vækst, der kan måles direkte i sagsantallet 
og i erstatningsudbetalingerne. I dette afsnit beskrives den faktiske vækst i oversig-
ter og tabeller både i relation til udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstat-
ningsudbetalinger. Væksten er også beskrevet indenfor de forskellige dækningsom-
råder, eksempelvis offentlige hospitaler, private hospitaler, privatpraktiserende spe-
ciallæger osv. 
 

Afsnit 4: Den struktuDen struktuDen struktuDen strukturelt betingederelt betingederelt betingederelt betingede vækst vækst vækst vækst 
Den strukturelt betingede vækst defineres som den vækst, der følger af ændringer i 
aktiviteten i sundhedsvæsenet, ændringer i lovgivningen og det forhold, at patienter 
anmelder flere skadevoldere i samme sag. Eksempelvis vil en vækst i antallet af ud-
førte knæoperationer med 50 % alt andet lige medføre en tilsvarende stigning i an-
meldelserne. Sker der 2 anmeldelser pr. 100 operationer, så vil en forøgelse af ope-
rationsantallet til 150 medføre 3 anmeldelser. Den faktiske vækst i anmeldelsesan-
tallet vil være 50 %, men anmeldelsesfrekvensen for knæoperationer vil være 
uændret være 2 pr. 100 operationer. 

 
Afsnit 5: RealvækstenRealvækstenRealvækstenRealvæksten 

Realvæksten defineres som den vækst, som ikke skyldes strukturelle ændringer om-
talt i afsnit 4.  Realvæksten er altså – med eksemplet ovenfor in mente – den stig-
ning, der skyldes, at anmeldelsesfrekvensen på eksempelvis knæoperationer ikke 
kan tilbageføres til en stigning i antallet af operationer, udvidelse af dækningsområ-
det osv. En stigning i realvæksten betyder altså, at anmeldelsesfrekvensen på knæ-
operationer stiger fra eks. 2 til 3 pr. 100 operationer. 

 
I analysen af årsager til realvæksten beskæftiger rapporten sig med følgende  
faktorer: 
 

o den danske rettighedsbevidsthed 
o kendskabet til patientforsikringsordningen, herunder 2 brugerundersøgelser 

samt medieomtale 
o hvorledes er udviklingen i tilsvarende ordninger i Norden? 

 
Afsnit 6: Den fremtidige vækstDen fremtidige vækstDen fremtidige vækstDen fremtidige vækst    

Udviklingen i antallet af anmeldelser som følge af den strukturelle udvikling beskri-
ves først. Der er i rapporten ikke forudsat lovgivningsmæssige udvidelser eller ind-
skrænkninger, og derfor er en strukturelt betinget vækst først og fremmest betinget 
af en fortsat vækst i antallet af behandlinger og operationer. 
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Baggrunden for, at der også fremover kan være en betydelig realvækst, således som 
den er defineret ovenfor i afsnit 5, er, at en række undersøgelser viser, at langt fra 
alle skader bliver anmeldt. Denne gruppe af sager kaldes ”mørketallet”. Der er et 
betydeligt ”mørketal”, altså sager som burde anmeldes, men som ikke bliver det. 
Hvis man antog, at alle skader altid anmeldtes, ville en vækst altid være strukturelt 
betinget, altså kunne begrundes med faktorer, der falder ind under afsnit 4. 
 
Realvæksten er altså også udtryk for, at antallet af indtrufne, men ikke anmeldte 
skader falder. Med andre ord ”gnaves der af mørketallet”.  Mørketallet omtales der-
for indledningsvis i afsnit 6. 
 
I afsnittet om den fremtidige realvækst illustreres også, at en fremtidig vækst i an-
tallet af anmeldelser ikke nødvendigvis betyder en tilsvarende stigning i erstatnings-
omkostningerne. Så længe mørketallet er stort, må man nemlig gå ud fra, at en 
større andel af de mest alvorlige skader anmeldes i forhold til de mindre alvorlige. 
Når mørketallet falder, vil en større andel vedrøre mindre alvorlige skader, og der-
med vil anerkendelsesfrekvensen og de gennemsnitlige erstatninger falde.  
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3. Den faktiske vækst i anmeldelser og erstatningsudbetalinger 
 

3.1 Væksten i anmeldelser 
 
Som anført i indledningen vedrører de følgende tal alene behandlingsskader, medmindre andet 
er anført. 
 
Antallet af anmeldelser i perioden fra 2006 til 2011 er steget fra 4.861 til 7.993 anmeldelser, 
således at anmeldelsestallet for behandlingsskader er øget med 64,5 %.  
 
Den kraftige stigning dækker imidlertid over store udsving indenfor de mange dækningsområder, 
som loven omfatter, og derfor vil vi i det følgende afsnit beskrive udviklingen indenfor udvalgte 
dækningsområder for at se på, hvilke områder der i særlig grad bidrager til den øgede vækst i an-
tallet af anmeldelser. 
 

3.2 Udvalgte dækningsområder 
 
Indledningsvis skal man have sig for øje, at der er meget stor forskel på vækstraterne mellem 
dels offentlige hospitaler på den ene side og private sygehuse og den primære sundhedstjeneste 
på den anden. Dette skyldes først og fremmest, at loven først kom til at omfatte de sidstnævnte 
områder fra 1. januar 2004. Lovudvidelsens betydning bliver nærmere behandlet i afsnit 4. 
 
Patientforsikringen får langt de fleste anmeldelser, nemlig knap 82 % (2011), fra hospitalerne. 
Det er derfor først og fremmest interessant at se på netop anmeldelserne fra hospitalerne. 
 
Af tabellen nedenfor fremgår, at stigningen i anmeldelser fra offentlige og private hospitaler i pe-
rioden 2006 – 2011 var på henholdsvis 48,1 % og 199,5 %. 
 
Tabel 1. Udviklingen i antal anmeldelser fra offentlige og private hospitaler 2006 -2010 
 Samlet antal anmeldelserSamlet antal anmeldelserSamlet antal anmeldelserSamlet antal anmeldelser    Heraf anmeldelser vedr. offenHeraf anmeldelser vedr. offenHeraf anmeldelser vedr. offenHeraf anmeldelser vedr. offent-t-t-t-

lige hospitalerlige hospitalerlige hospitalerlige hospitaler    
Heraf anmeldelser vedr. Heraf anmeldelser vedr. Heraf anmeldelser vedr. Heraf anmeldelser vedr.     
private hospitalerprivate hospitalerprivate hospitalerprivate hospitaler    

2006200620062006     4.861  4.029 196 

2007200720072007     5.416  4.366 232 

2008200820082008     5.519  4.262 357 

2009200920092009     6.319  4.724 514 

2010201020102010     7.489  5.587 615 

2011201120112011     7.993  5.965 587 

Pct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i perioden     64,5  48,1 199,5 

 
Det er naturligvis meget høje væksttal. Som det fremgår af tabel 2 a), har væksten været kon-
stant og kraftig for de private hospitaler indtil 2011, hvor den til gengæld er faldet. Anmeldelser 
fra offentlige hospitaler er også steget konstant – tabel 2 b) – men viser store udsving. 
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Væksten for de private hospitalers vedkommende har naturligvis sammenhæng med blandt an-
det den meget kraftige vækst i aktivitetsniveauet på private hospitaler, hvilket vi behandler sær-
skilt i afsnit 3. 
 
Tabel 2 a). Anmeldelser vedr. private hospitaler 
 2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

Private hospitalerPrivate hospitalerPrivate hospitalerPrivate hospitaler    196 232 357 514 615 587 

Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året før før før før (pct.)(pct.)(pct.)(pct.)    34,2 18,3 53,8 43,9 19,6 -4,5 

 
Opbremsningen i væksten i anmeldelser i 2011 skyldes formentlig, at væksten i den private ho-
spitalssektor er stagneret i 2009 og 2010.  
 
Tabel 2 b). Anmeldelser vedr. offentlige hospitaler 
 2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

Offentlige hospitOffentlige hospitOffentlige hospitOffentlige hospitaaaalerlerlerler    4.029 4.366 4.262 4.724 5.587 5.965 

Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året  før  før  før  før (pct.)(pct.)(pct.)(pct.)    - 4,6 8,4 -2,4 10,8 18,3 6,7 

 
I 2006 faldt antallet af anmeldelser fra offentlige hospitaler i forhold til 2005. Det var første 
gang i Patientforsikringens historie, at der var tale om et reelt fald, men det var ikke muligt at 
fastslå, hvad det faldende antal anmeldelser reelt dækkede over.  
 
I 2007 var faldet vendt til en stigning på 8,4 procent.  Denne stigning hang sandsynligvis blandt 
andet sammen med, at Patientforsikringen var meget omtalt i medierne på grund af sagerne, der 
vedrørte overskridelserne af behandlingsgarantien i forbindelse med kræftbehandling. Det medie- 
mæssige fokus kan også have haft en afsmittende effekt på antallet af anmeldelser til Patient-
forsikringen generelt (se nærmere om medieomtale i afsnit 5.2). 
 
Den meget lille stigning i antallet af anmeldelser i 2008 skal ses i sammenhæng med konflikten 
på hospitalerne i forsommeren. Der blev simpelthen udført færre behandlinger, som blev ”ind-
hentet” i 2009 og 2010. 
 
Set over en 6-årig periode, er det reelt kun i de sidste 3 år, at der har været tale om en konstant 
og kraftig stigning i anmeldelsesantallet fra offentlige hospitaler.  
 
Tabel 2 c), d) og e) belyser væksten på de tre væsentligste områder indenfor den primære sund-
hedssektor, nemlig almen praksis, privatpraktiserende speciallæger og vagtlæger. På samme 
måde som tilfældet har været på de private hospitaler, er der tale om en meget kraftig vækst.  
 
 
Tabel 2 c). Anmeldelser vedr. almen praksis 

 2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

Almen praksisAlmen praksisAlmen praksisAlmen praksis    229 320 394 502 599 665 

Vækst ift. åVækst ift. åVækst ift. åVækst ift. åretretretret før før før før (pct.) (pct.) (pct.) (pct.)    15 39,7 23,1 27,4 19,3 11,0 
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Almen praksis er på samme måde som vagtlægerne belastet af en forholdsmæssig stor del af 
anmeldelser vedrørende mangelfuld diagnosticering. Medieomtale i relation til netop oversete 
sygdomme, både akutte og ikke-akutte, spiller givetvis en rolle. 
 
Tabel 2 d). Anmeldelser vedr. privatpraktiserende speciallæger 
 2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    
Praktiserende Praktiserende Praktiserende Praktiserende     
speciallægerspeciallægerspeciallægerspeciallæger    206 248 238 260 344 407 
Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året før før før før (pct.)(pct.)(pct.)(pct.)    0,98 20,3 -4 9,2 32,3 18,3 

 
Væksten i antallet af anmeldelser vedrørende speciallæger er meget svingende. En forklaring på 
den markante stigning fra 2009 til 2010 kan være, at vi i 4. kvartal af 2010 – efter heftig pres-
seomtale – modtog knap 50 anmeldelser vedrørende tilfælde af overset brystkræft, hvoraf en del 
af undersøgelserne var foretaget i speciallægeregi. I 2011 er væksten i anmeldelsesantallet da 
også igen faldet. 
 
Tabel 2. e). Anmeldelser vedr. vagtlæger 
 2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

VagtlægerVagtlægerVagtlægerVagtlæger    82 110 119 143 170 145 

Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året Vækst ift. året før før før før (pct.)(pct.)(pct.)(pct.)    32,2 34,1 8,1 20,1 18,8 -20,6 

 
Berlingske Tidende havde i sommeren 2010 en lang artikelrække om vagtlæger. Avisen havde 
fokus på en række forhold om vagtlægeordningen og patientforsikringsordningen. Det må anta-
ges, at den store vækst til dels skyldes den omfattende medieomtale (se i øvrigt om medieomta-
le under pkt. 5.2 om bl.a. medieomtale). 
 
Samlet kan det konkluderes, at der er særligt stor vækst i anmeldelserne vedrørende både de of-
fentlige og de private hospitaler, almen praksis, speciallægepraksis og vagtlægerne. For de om-
råder, der blev omfattet af loven i 2004, viser udviklingen i 2011, at de nu er ved at nærme sig 
en vækst, der svarer til de offentlige hospitalers.   
 

3.3 Væksten i erstatningerne 

 
Flere anmeldelser betyder større samlede erstatninger, men hvorledes hænger de to ting sam-
men?  
 
De samlede erstatninger (løbende priser) er steget med 98,5 % over 6 år, mens antallet af an-
meldelser ”kun” steg med 64,5 % i samme periode, og fra en umiddelbar betragtning kunne det 
naturligvis tyde på, at patientforsikringsordningen ikke blot bar præg af en stigning i anmeldelser, 
men også bar præg af, at erstatningsbeløbene, der betales til patienterne, vokser. 
 
Som tabel 3 viser, så har dette imidlertid ikke været tilfældet.  
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Tabel 3. Udviklingen i anmeldelser, afgørelser, anerkendelsesprocenter og erstatninger 
  2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    4.861 5.416 5.519 6.319 7.489 7.993 

Vækst i anmeldelserVækst i anmeldelserVækst i anmeldelserVækst i anmeldelser    100,0 111,4 113,5 130,0 154,1 164.4 

MedholdMedholdMedholdMedhold    1.482 1.488 1.506 2.379 2.518 2.712 

Anerkendelser i pct.Anerkendelser i pct.Anerkendelser i pct.Anerkendelser i pct.    33,3 30,5 32,3 35,3 35,8 34,4 

Vækst Vækst Vækst Vækst medhold (medhold (medhold (medhold (2006 = 1002006 = 1002006 = 1002006 = 100))))    100,00 100,40 101,62 160,53 169,91 183,00 

Erstatninger i mio. kr.Erstatninger i mio. kr.Erstatninger i mio. kr.Erstatninger i mio. kr. i løbende  i løbende  i løbende  i løbende 
priserpriserpriserpriser    

380,3 351,7 438 562,9 659,2 766,3 

Erstatninger Erstatninger Erstatninger Erstatninger i mio. kr. i mio. kr. i mio. kr. i mio. kr. målt i fmålt i fmålt i fmålt i fa-a-a-a-
ste ste ste ste priserpriserpriserpriser    

380,3 345,8 416,5 528,1 604,8 684,1 

Vækst Vækst Vækst Vækst erstatning (erstatning (erstatning (erstatning (2006 = 1002006 = 1002006 = 1002006 = 100)))) i  i  i  i 
faste priserfaste priserfaste priserfaste priser    

100,00 90,93 109,52 138,86 159,03 179,8 

gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr. i  i  i  i 
løbende priserløbende priserløbende priserløbende priser    

0,26 0,23 0,28 0,22 0,24 0,29 

gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr.gns. pr. anerkendt sag i mio. kr. i  i  i  i 
faste prfaste prfaste prfaste priseriseriseriser    

0,26 0,23 0,27 0,21 0,22 0,26 

 
Godtgørelser efter erstatningsansvarsloven reguleres årligt, og de lønninger, der anvendes til be-
regning af erstatningerne, stiger. Derfor skal der løn- og pristalsreguleres, når udviklingen i de 
samlede erstatninger skal vises. Målt i faste priser er de samlede erstatninger for behandlings-
skader således steget med ca. 79,8 %.  
 
Målt i faste priser er stigningen i de samlede erstatninger altså større, end stigningen i anmeldel-
serne på 64,4 % tilsiger. Det er imidlertid forkert at sammenligne udviklingen i de årlige erstat-
ningsudbetalinger med udviklingen i anmeldelsesantallet i de samme år. Kun en meget lille del 
af de erstatningsudbetalinger, der udbetales i de enkelte år, knytter sig til de anmeldelser, der 
indgår i året.  
 
Det giver derimod et betydeligt mere retvisende billede at sammenligne udviklingen i de årlige 
erstatningsudbetalinger med antallet af anerkendte sager i de enkelte år. Der skal i den forbin-
delse tages højde for, at erstatningerne ikke nødvendigvis udbetales i samme år, som sagerne 
afgøres, men der er dog en betydelig større sammenhæng, og ved at sammenligne med antallet 
af anerkendte sager, tages der højde for ændringer i anerkendelsesprocenten og udsving i sags-
behandlingstiderne. 
 
Som det fremgår af tabel 3, er væksten i antallet af anerkendte sager større end væksten i er-
statninger i faste priser, nemlig henholdsvis 183 og 179,8 (2006 =100). 
 
Der er derfor ingen holdepunkter for at konkludere, at erstatningerne vokser mere end væksten i 
anmeldelser og anerkendte sager tilsiger. Det må tværtimod kunne lægges til grund, at udviklin-
gen i erstatningerne i perioden blot er en afspejling af væksten i anmeldelser og den konkrete 
sagsafvikling i Patientforsikringen. 
 
Som det også ses i ovenstående tabel 3, svinger den gennemsnitlige erstatning pr. anerkendt 
sag mellem 220.000 kr. og 290.000 kr. i perioden målt i løbende priser. Målt i faste priser er 
den gennemsnitlige erstatning i 2006 og 2011 samme størrelse.  
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På den baggrund vil udviklingen i erstatningsudbetalingerne ikke blive særskilt omtalt før sidst i 
redegørelsen (afsnit 6.3), hvor det diskuteres, hvorvidt erstatningerne også fremadrettet vil følge 
udviklingen i antallet af anerkendte sager.  
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4. Den strukturelt betingede vækst 
 
Den faktiske vækst nævnt ovenfor afspejler udviklingen i antallet af anmeldte skader forårsaget 
af sundhedspersoner og hospitaler. 
 
En god del af væksten i antallet af anmeldelser har imidlertid helt naturlige forklaringer, nemlig 
stigninger på grund af vækst i aktivitetsniveauet, stigninger begrundet i udvidelser af lovens 
dækningsområde og stigninger som følge af, at patienter anmelder flere skadevoldere i det 
samme behandlingsforløb.  
 
1. Ændring i aktivitetsniveauet. 
En generel ændring af aktivitetsniveauet afspejler sig i en tilsvarende ændring i antallet af ska-
der. Selvom kvaliteten i behandlingen forbedres, vil betydningen heraf kun have begrænset ind-
flydelse på proportionaliteten mellem aktivitet og antallet af skader. Dette bekræftes af udvikling 
i antallet af anmeldelser fra offentlige hospitaler i 2008, hvor antallet af anmeldelser faldt på 
grund af sygehuskonflikten. 
 
2. Udvidelse af dækningsområdet 
Fra 2004 har patienter kunnet anmelde skader hos andre end blot offentlige sygehuse. Udvidel-
ser af lovens dækningsområde har som direkte og accepteret konsekvens, at der kommer flere 
anmeldelser. Alle de anmeldelser, der ovenfor er angivet som sket på private sygehuse, hos 
praktiserende speciallæger, alment praktiserende læger, er altså anmeldelser, som Patientforsik-
ringen har fået alene på grund af en lovændring. 
 
3. En patient – flere sager 
Lovens udvidelse i 2004 har også betydet, at patienter kan anmelde flere behandlingssteder i 
det samme behandlingsforløb. En patient kan efter lovudvidelsen ikke blot anmelde behandlin-
gen på det offentlige sygehus, men også behandlingen der måtte være gået forud hos eksempel-
vis den praktiserende læge eller en speciallæge. Antallet af anmeldte sundhedspersoner stiger, 
vel at mærke uden at antallet af tilskadekomne patienter stiger tilsvarende. 
 
Det er altså først, når disse tre forhold er taget i betragtning, man kan vurdere, hvorvidt der har 
været en realvækst i både antallet af anmeldte skader og antallet af erstatningssøgende patien-
ter.  
 
I det følgende beskrives væksten som følge af ændringer i aktivitetsniveauet, lovgrundlaget og 
flere sager pr. patient. 
 

4.1 Udviklingen i aktivitetsniveauet 
 
I de senere år er aktiviteten i sygehusvæsenet steget betydeligt. Vi har ved udarbejdelsen af den-
ne rapport lagt til grund, at væksten i antallet af forvoldte skader er proportional med væksten i 
produktiviteten. Vi har ligeledes lagt til grund, at væksten i anmeldelser er proportional med stig-
ningen i antallet af skader. 
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Det understreges indledningsvis, at nedenstående er udarbejdet på grundlag af data for aktivi-
tetsniveauet i perioden 2006 – 2010. Det har ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af denne re-
degørelse været muligt at få data for 2011. Vi ved, at der også i 2011 har været en vækst i ak-
tivitetsniveauet. Denne vækst er skønnet til 2 %, selvom det forventede resultat forventes at ud-
vise en større stigning. Om grundlaget for dette (lavere) skøn henvises til afsnit 6.1.1 Udviklin-
gen i aktivitetsniveauet, side 34.  
 
Tabel 4 viser udviklingen i antallet af udskrivninger og ambulante behandlinger fra somatiske af-
delinger på offentlige og private hospitaler til og med 2010. For de private hospitaler ses en kraf-
tig stigning i perioden frem til 2008, hvorefter udviklingen har stabiliseret sig.  
 
Med hensyn til de offentlige hospitaler var der også en stigning i perioden fra 2008. Samlet set 
var der tale om en forøgelse af antallet af udskrivninger og ambulante behandlinger i hospitals-
væsnet på henholdsvis 13,8 % på de offentlige hospitaler og 150,3 % på de private i perioden. 
Den samlede vækst i aktivitetsniveauet på offentlige og private hospitaler var på 17 %. 
 
I det følgende er det lagt til grund, at udviklingen i aktivitetsniveauet i sundhedsvæsenet generelt 
var på 17 % i perioden fra 2006 -2010, hvortil kommer den skønsmæssigt fastsatte vækst i 
2011 på 2 % - jf. umiddelbart ovf. Den præcise samlede vækst i aktiviteten i perioden 2006 – 
2011 kendes således ikke, men på grundlag af ovenstående oplysninger har vi skønnet den til 
19 %. 
 
Tabel 4. Udskrivninger og ambulante behandlinger fra somatiske afdelinger på offentlige og pri-
vate hospitaler og antal anmeldelser.  
 Offentlige udskr. og amb. beh*. Private udskr. og amb. beh*. Anmeldelser vedr. off. hosp. Anmeldelser vedr. priv. hosp. 

     

2006  7.039.956  172.462  4.029 196 

2007  7.246.776  220.942  4.366 232 

2008  7.129.190  391.049  4.262 357 

2009  7.742.868  404.991  4.724 514 

2010  8.011.886  431.630  5.587 615 

Pct. ændring i perioden  13,8  150,3  38,6 213.8 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (Landspatientregistret). Tallene er ekskl. fysio- og ergoterapi. 
 
Antallet af anmeldelser til Patientforsikringen som følge af aktivitetsstigningen på 19 % burde 
altså i 2011 have været ca. 5.785, men antallet udgjorde 7.993.  
 
Der er altså en klar stigning i antallet af anmeldelser i forhold til væksten i aktivitetsniveauet.  
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Omvendt kan det også konkluderes, at ca. 19 % af den samlede vækst i anmeldelserne på ca. 
64 % alene skyldes væksten i aktivitetsniveauet.  
 
Der resterer således herefter ca. 45 %, som skyldes andre forhold end stigningen i aktivitetsni-
veauet. 
 

4.2 Lovændringer 
 
I forbindelse med at loven pr. 1. januar 2004 blev udvidet til at omfatte  
 

• alle privatpraktiserende sundhedspersoner 
• læger, der uden at være privatpraktiserende, virker som vagtlæger  
• kommunale sundhedsordninger 
• samt private hospitaler, 

 
blev der af et udvalg under Sundhedsministeriet foretaget et skøn over de samlede udgifter 5 år 
efter udvidelsen af dækningsområdet1.  
 
For primærsektoren skønnedes følgende: 
 
Tabel 5. Skøn og virkelighed vedr. primærsektoren (ekskl. privathospitaler) 
 Udvalgets skøn for Udvalgets skøn for Udvalgets skøn for Udvalgets skøn for 

20082008200820081111    
Faktiske tal for 2008Faktiske tal for 2008Faktiske tal for 2008Faktiske tal for 2008    Ændring ift. skønnet (pct.)Ændring ift. skønnet (pct.)Ændring ift. skønnet (pct.)Ændring ift. skønnet (pct.)    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    555 7672 38 
ErstatningerErstatningerErstatningerErstatninger    31.356.832 44.595.944 42 

 
Eksemplet viser, at det allerede ved lovudvidelsen var forudsat, at der på længere sigt ville vise 
sig en stigning i antallet af anmeldelser, og at stigningen var relativt stor.  
 
Det betyder også, at den samlede stigning i antallet af anmeldelser i 2006 – 2008 ikke blot er 
påvirket af stigninger i aktivitetsniveauet, men altså også af den lovudvidelse, der fandt sted i 
2004. Med den uforholdsmæssigt store vækst, der har været også efter 2008, må det herud-
over lægges til grund, at ”indkøringsperioden” har været længere end 5 år. 
 
Skønnet for det udvidede dækningsområde viste sig at være for lavt, skønsmæssigt i størrelses-
ordenen 38 %, jf. tabel 5. 
 
Isoleret set var andelen af sager fra primærsektoren (ekskl. privathospitaler) i 2008 14 % af det 
samlede anmeldelsestal (767 ud af 5.519). 
 
Imidlertid er dette for et enkelt år, og stigningen var også til stede i 2004 - 2007 og 2009 – 
2010, og i 2011 udgjorde de 17 % af det samlede antal anmeldelser. Det er derfor meget van-

                                                      
1
 Beregning af skønnede merudgifter ved en udvidelse af dækningsområdet af 19. september 2001. 

2
 Ekskl. størstedelen af de anmeldelser, der i Patientforsikringens årsberetning hører til kategorien ”øvrige”, og som i 2008 var på 

133 anmeldelser og i 2011 på 98. 
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skeligt at udskille den del af den ekstraordinært store vækst, som skyldes udvidelse af dæk-
ningsområdet, men skønsmæssigt kan den i hvert fald ansættes til 10 %. 
 
Ovenfor er det beskrevet, at 19 % af den samlede vækst på ca. 64 % skyldtes stigning i aktivi-
tetsniveauet.  
 
Af de resterende 45 % må det det lægges til grund, at ca. 10 % af den samlede vækst skyldes 
udvidelse af dækningsområdet.  
 
Af den samlede stigning på 64 %, mangler der herefter en redegørelse for 35 %. 
 

4.3 En patient - flere anmeldelser 
 
Behandlingen af patienter er siden Patientforsikringens start blevet mere kompleks, forstået på 
den måde at en patient ofte har flere kontakter i et behandlingsforløb. Et behandlingsforløb star-
ter typisk hos patientens egen læge. Herefter kan patienten blive sendt til en privatpraktiserende 
speciallæge for efterfølgende at blive undersøgt på et hospital for senere at blive behandlet på et 
højt specialiseret hospital.  
 
Denne udvikling hænger sammen med den øgede specialisering i sundhedsvæsenet. Specialise-
ringen betyder imidlertid også, at der bliver flere mulige skadevoldere i hvert patientforløb. 
 
Udviklingen har altså påvirket antallet af anmeldelser til Patientforsikringen. En anmeldelse til 
Patientforsikringen registreres nemlig ikke pr. patient, men derimod pr. skadevolder. Dette sker 
af mange grunde, men den primære er at fastslå, hvilket behandlingssted der er ansvarlig for 
skaden, og dermed hvilken region der skal udbetale erstatningen. Den ovenfor nævnte specialise-
ring har altså også medført, at der er flere skadevoldere, som en patient kan anmelde. 
 
Særligt lovudvidelsen i 2004 har haft indflydelse på antallet af anmeldelser: Indtil 2004 var Pa-
tientforsikringen alene forpligtet i overensstemmelse med patientforsikringsloven til at oprette en 
anmeldelse på et offentligt sygehus, selvom patienten også ønskede erstatning i anledning af 
behandlingen hos eksempelvis en praktiserende læge. Efter 2004 har Patientforsikringen skullet 
oprette en anmeldelse for hver af de institutioner og sundhedspersoner, som patienten anfører 
som skadevolder, og tilsvarende træffe en afgørelse for hver enkelt anmeldt sundhedsperson el-
ler institution.  
 
Dette har medført, at antallet af anmeldelser er steget, selvom antallet af patienter, der søger 
erstatning, ikke er steget tilsvarende. 
 
Det må imidlertid fremhæves, at der reelt også er to sager at vurdere: f.eks. forløbet hos den 
praktiserende læge, der diagnosticerede eksempelvis en kræftlidelse for sent, og bagefter forlø-
bet på hospitalet, hvor patienten blev behandlet. 
 



 

19 

Nedenstående tabel 6 viser udviklingen i henholdsvis antallet af personer, der har anmeldt en 
skade, og antallet af anmeldelser. Tabellen viser også den årlige procentvise ændring i antal per-
soner og antal sager.  
 
Tabel 6. Antal personer og sager anmeldt til Patientforsikringen fordelt efter registreringsåret. 
Reg. ÅrReg. ÅrReg. ÅrReg. År    PersonerPersonerPersonerPersoner    Vækst i pct.Vækst i pct.Vækst i pct.Vækst i pct.3333    AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    Vækst i pctVækst i pctVækst i pctVækst i pct4444    
2006200620062006    4.797 -2,5 5.097 -3,8 
2007200720072007    5.237 9,2 5.728 12,4 
2008200820082008    5.125 -2,1 5.817 1,6 
2009200920092009    5.724 11,7 6.664 14,6 
2010201020102010    6.678 16,7 7.814 17,3 
2011201120112011    7.250 8,6 8.364 7,0 

Samlet vækst i periodenSamlet vækst i periodenSamlet vækst i periodenSamlet vækst i perioden    2.453 51,1 3.267 64,5 

Note: Undtagelsesvis har vi medtaget sager, der vedrører lægemiddelskader, for at få det samlede billede af antallet 
af forløb med mere end en sag. 

 
I figur 7 nedenfor er udviklingen anført grafisk. 
 
Figur 7. Udviklingen i antal personer og antal sager 
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Før lovudvidelsen i 2004 var det alene i de få sager, hvor der skete anmeldelse af både en be-
handlingsskade og en lægemiddelskade, at der forekom 2 anmeldelser af den samme skade. I 
2011 var der 15,3 % flere anmeldelser end anmeldende personer. Vi skønner, at ca. 14 % af 
den samlede vækst skyldes, at der er flere sager fra den samme patient. 
 

                                                      
3
 Årlig vækst i antal personer der anmelder en skade til Patientforsikringen. 

4
 Årlig vækst i antal sager der anmeldes til Patientforsikringen. 
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4.4 Konklusioner vedrørende den strukturelt betingede vækst 
 
Der har i perioden 2006 - 2011 været en stigning i anmeldelser vedrørende behandlingsskader 
på 64 %. 
 

- ca. 19 % skyldes vækst i sundhedsvæsenets aktivitetsniveau 
- ca. 10 % (skønnet) skyldes udvidelse af dækningsområdet i 2004 
- ca. 14 % (skønnet) skyldes, at patienter anmelder flere skadevoldere i samme behand-

lingsforløb. 
 

Herefter resterer ca. 21 %, som ikke alene kan henføres til disse strukturelle forhold, som vi har 
valgt at kalde det.  
 
I det følgende vil det blive overvejet, hvilke faktorer der har kunnet medføre denne stigning i re-
alvæksten på ca. 21 % eller i gennemsnit 3,5 % årligt. 
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5. Realvæksten 
 
Som det er fremgået ovenfor, så kan en ganske stor del af den samlede vækst tilskrives struktu-
relle forhold i form af øget aktivitet i sundhedssektoren og ændret lovgivning med deraf følgende 
flere anmeldelser pr. patient. 
 
Den strukturelle vækst er udelukkende betinget af beslutninger om øget aktivitet og bedre lov-
givning i form af øget dækning. 
 
Ser man bort fra disse vækstfaktorer, står vi tilbage med en vækst på ca. 21 % over 6 år, som 
ikke er en konsekvens af egentlige beslutninger, men som alene kan tilskrives, at patienterne i 
øget omfang anmelder skader. 
 
Det er denne vækst, som vi terminologisk har valgt at benævne realvæksten, og som dette afsnit 
vil beskæftige sig med. 
 
Der er i Patientforsikringens data ikke forhold, som indikerer, at realvæksten skyldes fald i kvali-
teten af den givne behandling. Realvæksten må altså antages at skyldes andre forhold, og det er 
disse forhold, som søges beskrevet i det følgende. Der vil særligt være fokus på følgende: 
 
- Den danske rettighedsbevidsthed 
 
- Kendskabet til patientforsikringsordningen, herunder 2 brugerundersøgelser samt medieomta-

le 
  
- Hvorledes er udviklingen i tilsvarende ordninger i Norden? 
 

5.1 Den danske rettighedsbevidsthed 
 
Kan det stigende antal anmeldelser blandt andet skyldes en øget rettighedsbevidsthed hos be-
folkningen end tidligere? 
 
I dette afsnit sammenlignes antallet af henvendelser til Patientforsikringen med andre (klage-) 
instanser for at se, om der også her kan genfindes en tilsvarende udvikling i antallet af henven-
delser, således at den forholdsmæssige stigning er udtryk for en generel tendens til øget rettig-
hedsbevidsthed hos borgerne. 
 
Det har ikke været muligt at finde tal for alle organisationer for hele perioden. Endvidere omfat-
ter sammenligningen alene perioden 2006 – 2010, da ikke alle institutioner (februar 2012) har 
offentliggjort aktuelle oplysninger for 2011.  
 
Tallene i nedenstående tabeller viser udviklingen i andre institutioner. Man kan ikke direkte 
sammenligne indbyrdes, men de er relevante for at vise tendensen i udviklingen over tid. Den 
procentvise ændring er beregnet for perioden 2006 – 2010 for de klageinstanser, hvor der findes 
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tal, eller for den periode der findes tal for. Det er vigtigt at bemærke, at den procentvise ændring 
kan dække over fluktuationer de enkelte år imellem. 
 
5.1.1 Klageinstanser m.v. inden for sundhedsområdet  
 
Tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i antallet af henvendelser til klageinstanser, der relaterer sig 
til sundhedsområdet. Her er en generelt stigende tendens i antallet af henvendelser over perio-
den. For klager til Folketingets Ombudsmand er udviklingen baseret på et relativt lille antal hen-
vendelser. 
 

Tabel 8. Udviklingen for Patientombuddet sammenholdt med Patientforsikringen 
 PatientforsikringenPatientforsikringenPatientforsikringenPatientforsikringen    PatientombuddetPatientombuddetPatientombuddetPatientombuddet        

(tidligere Patientklagenævnet)(tidligere Patientklagenævnet)(tidligere Patientklagenævnet)(tidligere Patientklagenævnet)    

2006200620062006    4.848 3.381 

2007200720072007    5.750 3.979 

2008200820082008    5.836 3.822 

2009200920092009    6.673 4.235 

2010201020102010    7.836 4.805 

Pct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i perioden    61.161.161.161.1    42424242....1111    

 
Tabel 9. Udviklingen for tandskadeerstatningsordninger sammenholdt med Patientforsikringen 
 PPPPatieatieatieatientforsikringenntforsikringenntforsikringenntforsikringen    Tandlægeforeningens PatTandlægeforeningens PatTandlægeforeningens PatTandlægeforeningens Pati-i-i-i-

entforsikringentforsikringentforsikringentforsikring    

TandskadeankenævnetTandskadeankenævnetTandskadeankenævnetTandskadeankenævnet    

2006200620062006    4.848 966 189 

2007200720072007    5.750 1.038 187 

2008200820082008    5.836 1.153 185 

2009200920092009    6.673 1.437 199 

2010201020102010    7.836 1.801 264 

Pct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i periodenPct. ændring i perioden    61.161.161.161.1    86.86.86.86.4444    39393939....7777    

 
 
5.1.2 Klageinstanser uden for sundhedsområdet 
 
Tabel 10 viser udviklingen i antal henvendelser til enkelte klageinstanser, der ikke er relateret til 
sundhedsområdet. Disse er medtaget for at give en indikation af det generelle klagebillede i peri-
oden.  
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Tabel 10. Antal anmeldelser til udvalgte klageinstanser udenfor sundhedsområdet sammenholdt 
med Patientforsikringen 
 PatientforsikringenPatientforsikringenPatientforsikringenPatientforsikringen    AnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsen    

---- stamkonto stamkonto stamkonto stamkonto    
AnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsen    
---- arbejdsskader arbejdsskader arbejdsskader arbejdsskader    

ForbrugerombudsForbrugerombudsForbrugerombudsForbrugerombuds----    
mandenmandenmandenmanden    

2006200620062006    4.848 5.424 13.325 1.471 

2007200720072007    5.750 3.857 15.157 2.233 

2008200820082008    5.836 4.657 14.973 2.773 

2009200920092009    6.673 5.950 19.190 4.224 

2010201020102010    7.836 7.036 17.509 5.192 

Pct. ændring i 
perioden 61.1 29,7 31,4 252,9 

 
Ser man på Ankestyrelsen, så er der tale om stigninger i antallet af ankesager i perioden.  
 
Klager til Forbrugerombudsmanden er steget voldsomt de senere år. Stigningen skyldes primært 
et større antal henvendelser fra især forbrugere, men også de erhvervsdrivende og deres organi-
sationer tegner sig for en væsentlig stigning.  
 
I Forbrugerombudsmandens årsberetning forklares stigningen i antallet af henvendelser fra pri-
vatpersoner med en øget bevidsthed om, at man ikke vil finde sig i urimelig eller dårlig markeds-
føring.  
 
5.1.3 Opsummering vedrørende rettighedsbevidsthed 
 
Generelt tegner der sig for de fleste instansers vedkommende – især for dem på sundhedsområ-
det – en stigning i antallet af klager/anmeldelser.  
 
Udviklingen på området afspejles meget godt i antallet af forbrugerprogrammer og i mediedæk-
ningen af konkrete historier med en kritisk tilgangsvinkel til det offentlige, herunder sundheds-
sektoren. Effekten af et øget mediemæssigt fokus på dette område er - alt andet lige - at flere 
bliver inspireret til at klage eller anmelde en sag. Ikke nødvendigvis fordi man vil have ”noget” 
igen, men måske også fordi borgerne oplever, at de er med til at forbedre den offentlige sektor 
ved at fortælle om deres oplevelser. Det er blevet nemmere at klage, og så er det gratis og uden 
risiko. Man kan som oftest blot udfylde et skema - måske elektronisk via nettet - til rette myn-
dighed. 
 
En del af forklaringen på, at Patientforsikringen får flere og flere anmeldelser, mens anerkendel-
sesprocenten stort set er status quo, kan altså være, at flere anmelder en sag for en sikkerheds 
skyld - inspireret af de mange historier i medierne og måske også af en forstærket bevidsthed 
om egen retssikkerhed. 
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5.2. Kendskabet til patientforsikringsordningen, herunder 2 brugerundersøgelser samt 

medieomtale 
 
Vi får flere og flere anmeldelser. Hvem er det, der bidrager til, at vi får anmeldelserne? Hvordan 
er det generelle kendskab til Patientforsikringen og erstatningsmulighederne, og hvor får patien-
terne eller deres pårørende deres viden fra? 
 
5.2.1 Patientforsikringens mini-brugerundersøgelse 
 
Vi har kontaktet patienter, der har det til fælles, at de har anmeldt deres sag til os i ugerne 12, 
13, 14 og 15 i 2011.  
 
Der er tale om 720 registrerede anmeldelser i alt, men ikke nødvendigvis om 720 patienter, idet 
der i nogle tilfælde som anført oprettes flere sager på samme anmeldelse. 
 
Vi fik kontakt til 202 patienter og har stillet dem tre enkle spørgsmål. Det giver en svarprocent 
på 285 - hvilket er tilfredsstillende i forhold til undersøgelsens ambitionsniveau. 
  
Vi har fravalgt at ringe til patienter eller de pårørende, hvis sag allerede er afvist, eller hvor pati-
enten er død. En del patienter har ikke oplyst deres telefonnummer eller svarede ikke, da vi rin-
gede.  
 
Kendskabet før skaden 
For at få et billede af det generelle kendskabsniveau spurgte vi - som det allerførste - til patien-
tens kendskab til Patientforsikringen før skaden skete. Her svarede 46 procent, at de havde hørt 
om Patientforsikringen forud for skaden, hvilket er flere end forventet. 
 
Spørgsmål 1: Havde du hørt om Patientforsikringen før skaden skete? 
 
SvarSvarSvarSvar    AntalAntalAntalAntal    Pct.Pct.Pct.Pct.    

Ja � 93 46 

Nej � 103 51 

Måske � 6 3 

 
Omvendt kan man sige, at under halvdelen af befolkningen ikke kender til Patientforsikringen. Er 
det tilfredsstillende? Det umiddelbare svar er ja. Vores mål er at opnå et bredt kendskab til er-
statningsordningen blandt sundhedspersonalet, idet vi anser dem som vigtige formidlere i forhold 
til at sikre, at flest muligt af de erstatningsberettigende skader bliver anmeldt.  
 
Vi mener ikke, at befolkningen skal bære rundt på detaljeret viden om de rettigheder og mulig-
heder, de har som borgere i Danmark. Det, der skal sikres er, at de får den fornødne viden, når 
situationen opstår. 

                                                      
5
 Svarprocenten er i virkeligheden lidt højere, idet dobbeltsagerne tæller med. 
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Hvor fik patienterne deres viden fra? 
Hvem er hovedformidlerne af det generelle budskab om, at patienter, der er kommet til skade i 
sundhedsvæsenet, kan få erstatning?  
 
Spørgsmål 2: Ved ja, hvor har du din viden om Patientforsikringen fra (før skaden skete)? 
 
SvarSvarSvarSvar    AntalAntalAntalAntal    Pct.Pct.Pct.Pct.    

Sundhedspersonale � 7 8 

Pjecer � 3 3 

Medierne � 35 38 

Familie/venner � 22 24 

Husker ikke � 7 8 

Andet � 19 20 

I altI altI altI alt    93939393        

 
Ud af 202 besvarelser fremgik det, at 38 procent af patienterne havde deres viden fra medierne. 
24 procent fik deres viden fra familie og venner (der måske også har deres viden fra medierne). 
Kun 8 procent havde deres viden fra sundhedspersonalet.  
 
Selvom vi betragter sundhedspersonalet som de vigtigste formidlere ift. patienterne, når de er 
kommet til skade, så er det i denne sammenhæng uproblematisk, at så forholdsvis få fik deres 
viden fra sundhedspersonalet, idet det er viden forud for skaden, der spørges til. Der er ingen 
grund til, at sundhedspersonalet bekymrer patienter med unødig information om muligheden for 
at få erstatning, hvis der nu skulle ske en skade. Det er først, når skaden er sket, at de skal træ-
de til og efterleve deres informationsforpligtelse. 
 
At så forholdsvis mange får deres viden fra medierne er ikke overraskende. Medierne er vigtige 
medspillere, når det drejer sig om at få udbredt kendskabet til Patientforsikringen.  
 
Hvem rådgiver patienterne? 
Når skaden er sket, hvem er det så, der opfordrer patienterne til at anmelde skaden til Patient-
forsikringen? 
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Spørgsmål 3: Hvem rådede dig til at anmelde din skade til Patientforsikringen? 
 
SvarSvarSvarSvar    AntalAntalAntalAntal    Pct.Pct.Pct.Pct.    

Læge � 67 33 

Sygeplejerske � 9 4 

Egen læge � 26 13 

Patientvejleder � 2 1 

Andet sundhedspersonale � 9 4 

Advokat � 4 2 

Familie/venner � 37 18 

Pjecer � 1 0,5 

Medier � 1 0,5 

Egen beslutning � 23 11 

Husker ikke � 3 1 

Andet � 20 10 

I altI altI altI alt    202202202202     

 
Her er det helt overvejende sundhedspersonalet, der rådgiver. 33 % af de adspurgte blev opfor-
dret til at anmelde af en læge (sygehuslæge, speciallæge), mens 13 % fik opfordringen fra deres 
egen læge og kun 4 % blev rådgivet af en sygeplejerske. Igen vejer familie og venner en del, 
mens advokater ikke fylder meget, ligesom patientvejlederne heller ikke har fyldt meget hos de 
adspurgte patienter. 
 
”Andet” er primært fagforeninger og arbejdspladser, mens andet sundhedspersonale er Patient-
ombuddet, socialrådgivere og Bloddonorerne i Danmark. 
 
Opsummering vedrørende mini-brugerundersøgelsen 
Da det er første gang, vi henvender os til patienterne, ved vi ikke, om der er sket en udvikling 
over tid i forhold til, hvor patienterne får deres viden fra.  
 
Men sammenholder man data fra brugerundersøgelsen med de data, der kommer senere i rap-
porten vedrørende pressens omtale af Patientforsikringen, så er der ingen tvivl om, at der er en 
stigende mediemæssig interesse for Patientforsikringen, ligesom der i forbindelse med visse sa-
ger er en klar sammenhæng mellem omtale i medierne og antallet af sager, der bliver anmeldt.  
 
Så i forhold til visse typer af sager kan vi konstatere, at jo mere et givent sagskompleks bliver 
omtalt i medierne, jo flere anmeldelser modtager vi. 
 
Dette underbygger også værdien af at holde et forholdsvist højt serviceniveau overfor de journali-
ster, der - på godt og ondt – udviser interesse for Patientforsikringen. 
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5.2.2 Rambølls tilfredshedsundersøgelse 
 
Foreløbige resultater fra tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres af Rambøll december 
2011 – marts 2012: 
 
De foreløbige resultater er baseret på 204 besvarelser indsamlet i perioden 8. december 2011 – 
24. januar 2012. 
 
Undersøgelsen skal danne grundlag for, at Patientforsikringen kan forbedre servicen over for pa-
tienter og pårørende. Undersøgelsen beskæftiger sig med mange forhold, men der er også stillet 
spørgsmål om, hvordan patienten eller den pårørende fik kendskab til Patientforsikringen. 
 
Svarene i denne undersøgelse er noget anderledes, idet kun knap 5 % svarer (mod 38 % i mi-
nibrugerundersøgelsen), at de har deres kendskab til Patientforsikringen fra medierne.  
 
Rambølls undersøgelse, spørgsmål: Hvordan fik du kendskab til Patientforsikringen? 

 
Note: Når den samlede procent overstiger 100, er det, fordi patienten har haft mulighed for at vælge to eller flere kil-
der til kendskabet. 
 
Hvis man skal sammenholde Patientforsikringens minibrugerundersøgelse med Rambølls under-
søgelse, er det vigtigt at have for øje, at der i Patientforsikringens egen brugerundersøgelse er 
spurgt, dels om viden om Patientforsikringen før skaden skete, og dels om hvem der rådede pa-
tienten til anmelde skaden. 
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Det er derfor naturligt, at en del svarer, at deres kendskab til Patientforsikringen stammede fra 
medierne. Medierne har næppe rådet til anmeldelse. 
 
I Rambølls undersøgelse er der spurgt mere bredt om, hvordan patienten fik kendskab til Patient-
forsikringen.  Det er naturligt, at medierne her fylder mindre, fordi spørgsmålet kan forstås som 
et spørgsmål om, hvem der vejledte om anmeldelsesmuligheden. 
 
 
Tabel 11 Sammenligning mellem PF’s og Rambølls brugerundersøgelse 

 
 
Begge undersøgelser viser, at læger og sygeplejersker er vigtige aktører, når patienter skal vejle-
des om deres erstatningsmuligheder. 
 
Derimod spiller medierne en markant anderledes rolle i Rambølls undersøgelse, men dette kan 
muligvis skyldes, at der er spurgt bredere, jf. ovenfor. 
 
Mediernes rolle bestyrkes af undersøgelsen nævnt under punkt 5.2.3. Medieomtale, hvor der er 
konstateret en sammenhæng mellem antallet af presseklip om Patientforsikringen og antallet af 
anmeldelser. 
 
5.2.3 Medieomtale 
 
Patientforsikringen har i perioden 2006 – 2010 registreret en meget kraftig vækst i antallet af 
presseklip.  
 
Antallet af presseklip i perioden 2006 – 2011 var følgende: 
 

PF’s brugerundersøgelse PF’s brugerundersøgelse PF’s brugerundersøgelse PF’s brugerundersøgelse –––– hvem  hvem  hvem  hvem 
rådede til at anmelderådede til at anmelderådede til at anmelderådede til at anmelde    

antalantalantalantal    pct.pct.pct.pct.    Rambølls undersøgelseRambølls undersøgelseRambølls undersøgelseRambølls undersøgelse    pct. 

Læge 67 33 Læger på hospital 28 
Familie, venner 37 18 Venner m.v. 18 
Advokat 4 2 Andre 16 
   PF’s hjemmeside 12 
Egen læge 26 13 Egen læge, speciallæge 11 
Sygeplejerske 9 4 Sygeplejersker, hospital 10 
Patientvejleder 2 1 Patientvejledere 8 
Pjecer 1 0,5 Pjecer fra PF 7 
Andet sundhedspersonale 9 4 Andre sundhedspersoner 7 
Husker ikke 3 1 Ved ikke 5 
Medier  35 38 Medier 5 
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Tabel 12. Antallet af presseklip i perioden 2006 - 2010 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Antal presseklip 637 490 439 1.070 1.010 320 
Årlig stigning i 
anmeldelser -106 555 103 800 1.170 504 

 
Mængden af medieomtale har i starten af perioden været relativ stabil, men steg meget vold-
somt i 2009 og 2010 for herefter at falde til det laveste i hele perioden i 2011.  
 
Selv om der ved en sammenligning af antallet af årlige presseklip og det årlige antal af anmel-
delser ikke kan dokumenteres nogen entydig sammenhæng, så er der dog en klar tendens mel-
lem et stort antal presseklip og et højt antal anmeldelser.  
 
En gennemgang af udvalgte presseklip6 i perioden og registrerede anmeldelser i samme periode 
bekræfter, at patienterne og deres pårørende er påvirkede af, hvad der bringes i medierne. Som 
eksempler er medtaget kurver over medieomtale i henholdsvis 2007 og 2010. 
 
2007 - Medieomtale  
Den væsentligste medieomtale knyttede sig til følgende sagskategorier: 
 
Januar: Omtale af ventetidssager 
 Brystkræftsager fra Bornholm 
Februar: Brystkræftsager fra Bornholm 
Maj: Omtale af ventetidssager 
Juni: Omtale af ventetidssager 
 P-pillen Yasmin 
December: Massiv omtale af ventetidssager 
 
Figur 13 
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6
 Der er i undersøgelsen kun medtaget artikler, hvor Patientforsikringen eksplicit er nævnt. 
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I figur 13 er antallet af presseklip og anmeldelser pr. måned i 2007 opstillet. Ser man bort fra 
december, hvor antallet af anmeldelser traditionelt er lavt, er der en sammenhæng mellem hen-
holdsvis stigende og faldende medieomtale og udviklingen i antallet af anmeldelser.  
 
Umiddelbart efter historien om p-pillen Yasmin, der blev bragt i starten af juni måned, modtog vi 
et stort antal anmeldelser. At mediedækningen havde effekt i denne sag, er der ingen tvivl om. I 
perioden januar til maj modtog vi således kun 3 anmeldelser, mens vi alene i juni måned modtog 
47. I mange af anmeldelser henviste kvinderne til et indslag i Dags Dato som årsagen til, at de 
nu anmeldte en sag til Patientforsikringen. 
 
2010 – Medieomtale 
Den væsentligste medieomtale knyttede sig til følgende sagskategorier: 
 
Januar: Stor fokus på anmeldelser fra private sygehuse 
Februar:  Minister i samråd om private sygehuse 
Marts: En tysk turist døde foran et sygehus 
Maj: Fokus på akupunktur med binyrebarkhormon 
 Dødsfald på privathospital 
Okt./nov.: Meget omtale af stigende erstatningsudgifter 

Første omtale af manglende forebyggende behandling ved anvendelse af binyre-
barkhormon 

 
Figur 14 
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Figur 14 viser antallet af presseklip og anmeldelser pr. måned i 2010. 
 
I relation til anmeldelser vedrørende privathospitalerne fordobledes antallet af sager fra januar til 
februar, hvilket kan hænge sammen med en massiv dækning af en historie fra Danske Regioner 
om, at flere patienter får anerkendt skader på de private hospitaler end på de offentlige hospita-
ler. 
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Samme klare sammenhæng kan konstateres i relation til akupunktursagen (indsprøjtninger med 
binyrebarkhormon uden patientens vidende), hvor vi fra sagen blev omtalt i medierne i maj må-
ned og frem til årets udgang registrerede 17 anmeldelser. 
 
En gennemgang af anmeldelserne viser, at vi i 2010 fik 28 sager vedrørende patienter, der ikke 
har fået den korrekte forebyggende behandling i tilknytning til, at de har været i behandling med 
et binyrebarkhormon. I perioden januar til juli fik vi 7 sager. I november måned fik vi 12 sager ef-
terfulgt af 9 anmeldelser i december måned. De må alle formodes at være en direkte konse-
kvens af mediernes omtale af sagen. 
 
5.2.4 Opsummering vedrørende medieomtale 
 
Der er i forbindelse med visse skadestyper en større sammenhæng mellem mediedækningen og 
anmeldelsesfrekvensen end ved andre typer af skader. Noget tyder på, at antallet af anmeldel-
ser, når det gælder lægemiddelskader, er særligt påvirket af, hvad der bringes i medierne. Det 
hænger sandsynligvis sammen med, at der for hvert præparat ofte er rigtig mange brugere og 
dermed også potentielle anmeldere.  Antallet af p-pille-sager er f.eks. et område, der er særlig 
følsomt i forhold til mediedækningen. Det kan også hænge sammen med, at historierne fra læ-
gemiddelområdet er nemmere at formidle for journalisterne. Ofte er der en ”klar” modpart, det 
kan f.eks. være lægemiddelindustrien, produktet er kendt og navngivet, og en række andre aktø-
rer byder hurtigt ind med andre præparater, der ifølge dem er langt bedre.  
 
Nyhedshistorier om f.eks. kvaliteten af kræftbehandlingen eller andre former for komplicerede 
behandlinger har ikke helt samme konstaterbare gennemslagskraft i forhold til antallet af anmel-
delser som f.eks. visse lægemiddelskader. Det kan skyldes, at en historie om f.eks. en hjertepa-
tient kan være sværere at sætte i relation til egne oplevelser. Hvad er lige god kvalitet på områ-
det, og hvordan sætter patienten sin egen behandling og fysiske tilstand før skaden i forhold til 
en anden patients oplevelser?  
 
Der er tydelig sammenhæng mellem antallet af registrerede anmeldelser og den indsats, der 
ydes af enten Patientforsikringen, region eller sygehus i forhold til i medierne eller på hjemmesi-
der at opfordre patienterne til at anmelde skader. Det var tilfældet med Omniscan-sagerne og 
senest binyrebarkhormonskaderne (Prednisolon). 
 

5.3 Hvorledes er udviklingen i tilsvarende ordninger i Norden? 
 
Hvordan ser det ud i resten af Norden? Oplever de øvrige nordiske lande samme vækst i antallet 
af anmeldelser? 
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Tabel 15. Antal anmeldelser i de nordiske lande 
 

2007 2008 2009 2010 2011 Ændring i pct. 

Danmark 5.416 5.519 6.319 7.489 8.374 54,5 

Finland 7.957 7.971 7.266 7.245 7.650 -3,8 

Norge 3.733 3.381 3.938 4.352 4.334 16,1 

Sverige 9.677 9.587 9.919 10.483 11.812 22,1 

 
Af tabel 15 ses det, at udviklingen i de enkelte lande har været forskellig i perioden. Danmark 
skiller sig ud fra de øvrige lande ved at have den største relative stigning i antallet af anmeldelser 
i perioden. Finland lå stabilt i en længere periode, hvorefter der skete et fald til et nyt niveau, 
hvor antallet af anmeldelser igen har ligget stabilt. Udviklingen i Norge er tilsvarende relativt 
stabil, men dog med en stigning 16,1 % i perioden. Sverige har ligeledes ligget relativt stabilt 
indtil 2009, hvorefter antallet er begyndt at stige - i 2011 endda kraftigt.  
 
Tabel 16. Antallet af anmeldelser per 100.000 indbyggere.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Danmark 98 100 114 136 152 

Finland 150 150 137 137 144 

Norge 78 71 83 91 91 

Sverige 104 108 109 112 128 

Note: For Danmarks vedkommende er tallene beregnet ud fra befolkningstallet i 2009. For de øvrige nordiske lande er 
tallene beregnet ud fra befolkningstallet i 2008. 
 

Af ovenstående tabel 16 fremgår det, at Danmark i 2011 har det højeste antal anmeldelser pr. 
indbygger i forhold til øvrige nordiske lande. Det er imidlertid også det første år, hvor det har væ-
ret tilfældet. 
 
5.3.1 Opsummering vedrørende de nordiske lande 
 
Ser man bort fra Norge, så er forskellen i antallet af anmeldelser i de nordiske lande pr. 
100.000 indbyggere ikke specielt stort i 2011. Danmark lå indtil 2008 relativt lavt, men ligger i 
2011 for første gang højest. 
 
Både Norge, Sverige og Danmark har i 2011 fået flere anmeldelser end ved periodens begyn-
delse i 2006. Finland har ikke haft en stigning, men har til gengæld indtil 2011 været det land, 
der har haft den højeste anmeldelsesfrekvens pr. indbygger. 
 
Der har ikke været lovændringer i de øvrige nordiske lande i perioden. Der har derfor heller ikke 
været stigninger, der kan begrundes med ændrede strukturelle forhold. Realvæksten i Danmark 
på 21 % adskiller sig altså ikke væsentligt fra de vækstrater, der har kendetegnet Norge og Sve-
rige. 
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5.4 Konklusion vedrørende baggrunden for realvæksten 
 
På baggrund af ovenstående data må det konkluderes, at en ikke uvæsentlig stigning i realvæk-
sten i antallet af anmeldelser til Patientforsikringen skyldes øget klagebevidsthed blandt bruger-
ne af sundhedsvæsenet. Dette understøttes af, at mange instanser – også udenfor sundhedsom-
rådet – har oplevet en stigning i antallet af klagere. 
 
Tendensen bekræftes i sammenligningen med de øvrige nordiske lande. Disse lande har også 
oplevet stigninger i antallet af anmeldelser. Dette gælder dog ikke Finland. Til gengæld har Fin-
land indtil 2011 haft det klart største antal anmeldelser i forhold til indbyggere. 
 
Bortset fra Norge er bevidstheden om erstatningsordningen relativt ensartet i de nordiske lande. 
 
Der er indikationer på, at mediernes omtale, og den viden, som borgerne erhverver igennem me-
dierne, har været en betydningsfuld faktor for udviklingen. Dette bekræftes gennem sammenlig-
ningen mellem anmeldelser og medieomtale i perioden generelt og stigningerne i anmeldelser på 
specifikke behandlinger i tilknytning til specifik omtale af behandlingerne i medierne. 
 
En øget viden tilvejebragt gennem først og fremmest medierne har forstærket det generelle 
kendskab til patientforsikringsordningen. Den fremtidige udvikling må altså forventes at have en 
nær sammenhæng med mængden af medieomtale og de konkrete emner, som medieomtalen 
vedrører. 
 
I 2011 registrerede Patientforsikringen et betydeligt fald i antallet af presseklip. Omvendt har en 
del af medieomtalen været relateret til et emne, som har medført mange anmeldelser på speci-
fikke områder, nemlig manglende forebyggende medicinering med kalk og d-vitaminer i tilknyt-
ning til anvendelse af binyrebarkhormon, og i slutningen af året (igen) bivirkninger til p-piller.  
 
I begyndelsen af 2012 har medieomtalen været massiv (reduktion af erstatning til en kræftsyg 
kvinde) og antallet af anmeldelser betydeligt højere end forudsat. 
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6. Den fremtidige vækst 
 
Som det fremgår ovenfor i afsnit 4 og 5, kan væksten overordnet skyldes to forhold, nemlig for 
det første  
 

- en strukturelt betinget vækst, som er en direkte følge af politiske beslutninger om øget 
behandlingsudbud og deraf stigende aktivitet samt ændringer i lovgivningen, og for det 
andet  

- en realvækst, som skyldes forhold som øget rettighedsbevidsthed, medieomtale, øget in-
formationsniveau og borgernes adgang til at anmelde en sag til Patientforsikringen. 

 

6.1 Den fremtidige strukturelle vækst 
 
6.1.1 Udviklingen i aktivitetsniveauet 
 
Vi har ovenfor anvendt udviklingen i  antallet af udskrivninger og ambulante behandlinger, når vi 
har skullet skønne, i hvilket omfang aktivitetsstigningen i sundhedsvæsenet har haft betydning 
for væksten i antallet af anmeldelser. Der foreligger imidlertid ikke prognoser for den samlede 
forventede vækst i de kommende år målt på udskrivninger og ambulante behandlinger.  
 
Udviklingen i mulige behandlinger, effektiviseringstiltag og forbedrede behandlingsmetoder med-
fører utvivlsomt en vækst også i de kommende år, og vil – jf. det tidligere anførte – på sigt slå 
igennem med en tilsvarende vækst i antallet af anmeldelser. 
 
Patientforsikringen har lagt til grund, at den gennemsnitlige aktivitetsrelaterede stigning i anmel-
delsesantallet vil være 2 % årligt i perioden 2012 – 2016. 
 
Denne sats er lagt til grund ud fra følgende forudsætninger: 
 
Væksten i antallet af udskrivninger og ambulante behandlinger har i gennemsnit ligget på  
3 – 4 % årligt, og i 2011 forventes den at have været ca. 4 %. Det kan imidlertid også  konstate-
res, at væksten generelt er båret af, at der er en meget kraftig vækst i antallet af ambulante be-
handlinger, hvorimod der ikke er nævneværdig vækst i antallet af udskrivninger. I 2011 er det 
eksempelvis kendetegnende, at der forventes stort set nulvækst i antallet af udskrivninger, hvor-
imod væksten i ambulante behandlinger forventes at være omkring 7 %. Denne udvikling går vi 
ud fra vil fortsætte også i de kommende år. 
 
Når Patientforsikringen skal indregne den aktvitetsrelaterede vækst som faktor i prognosticerin-
gen af den fremtidige vækst i anmeldelsesantallet, er det nødvendigt at korrigere for denne for-
skydning i behandlingerne af primært 2 årsager: 
 
1. Patientforsikringens anmeldelser vedrører i høj grad skader i tilknytning til kirurgiske behand-
linger, som er knyttet til egentlige indlæggelser. Der er ganske vist også en forskydning af kirur-
giske behandlinger fra indlæggelse imod dagkirurgi (der registreres som ambulant behandling), 
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men de medfører relativt færre anmeldelser, og de er også i relation til skadeforvoldelsen relativt 
mindre alvorlige.   
 
2. Det må lægges til grund, at stigningen i antallet af ambulante behandlinger ikke afspejler sig i 
en tilsvarende stigning i antallet af patienter, der gennemgår behandling, da de samme patienter 
gennemgår flere ambulante behandlinger. 
 
3. Som en tredje, men mindre betydningsfuld faktor kan også nævnes, at Patientforsikringens 
prognose for væksten også omfatter privathospitaler. Disse forventes ikke at have en vækst sva-
rende til de offentlige hospitaler. Tværtimod er væksten faldet betydeligt i de senere år - også i 
2011. 
 
Når vi derfor skal vurdere væksten i aktiviteten som faktor for væksten i anmeldelser til Patient-
forsikringen, skønner vi den altså i de kommende år til gennemsnitligt 2 %.   
 
6.1.2. Ændringer i lovgivningen 
 
Det er i rapporten forudsat, at der ikke i perioden 2012 – 2015 sker lovændringer, der udvider 
eller indskrænker patientforsikringsordningsordningen. 
 
6.1.3. En patient – flere anmeldelser 
 
Det forhold, at en del af væksten i anmeldelser skyldes, at patienter anmelder flere sundheds-
personer og institutioner i det samme behandlingsforløb, har først og fremmest været knyttet til 
dels lovens udvidelse til at omfatte den primære sundhedstjeneste, dels den øgede specialisering 
på sygehusniveau efter strukturreformen. 
 
Udvidelsen og strukturreformen vil fremadrettet ikke have den samme betydning for væksten. 
”Forsinkelsen” mellem lovudvidelsens ikrafttræden og gennemslaget på anmeldelsesfrekvensen 
fra den primære sundhedstjeneste må antages at være afsluttet og de største strukturændringer 
gennemført. 
 
Forskellene i væksten mellem antallet af anmeldende patienter og anmeldelser var angivet oven-
for i tabel 6. Som det kan ses, så var der i 2011 ikke yderligere vækst. 
 
Det er derfor vores vurdering, at der i de kommende år ikke længere vil være en vækst i anmel-
delsesantallet som følge af flere anmeldelser fra den enkelte patient. 
 

6.2 Den fremtidige realvækst i anmeldelsesantallet 
 
I dette afsnit vil der blive givet en vurdering af den fremtidige realvækst i antallet af anmeldelser.  
 
I det efterfølgende afsnit 6.3 vil der blive givet en særskilt vurdering af den fremtidige realvækst 
i erstatningerne. Det blev ovenfor i afsnit 3 lagt til grund, at udviklingen i erstatningerne har fulgt 
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udviklingen i antallet af anmeldelser. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet, når vi ser 
fremad, og derfor bliver dette spørgsmål diskuteret særskilt i punkt 6.3. 
  
Inden det forsøges at give et bud på den fremtidige reelle vækst i antallet af anmeldelser, så er 
det vigtigt, at holde sig følgende for øje: Så længe der kan være en realvækst i antallet af aner-
kendte sager, så kan det kun skyldes, at der er en lang række sager, som ikke er blevet anmeldt, 
men som rettelig kunne være det. 
 
Hvor stor er denne gruppe af sager? – hvilke sager vedrører de? – hvad er ”potentialet” for den 
kommende realvækst i anmeldelser, anerkendelser og erstatninger? 
 
Denne gruppe af sager omtales sædvanligvis som mørketallet. 
 
6.2.1 Mørketallet 
 
Vi har gennem flere år forsøgt at afklare det vanskelige spørgsmål om omfanget af mørketallet, 
det vil sige antallet af skader, som af forskellige grunde ikke bliver anmeldt til Patientforsikrin-
gen, selv om det er sandsynligt, at betingelserne for erstatning er opfyldt.  
 
I afsnittet her vil vi opsummere, hvad vi ved om mørketallene baseret på en række lægeviden-
skabelige artikler: 
 
I 2004 offentliggjorde vi en artikel7, der gennemgik de utilsigtede hændelserutilsigtede hændelserutilsigtede hændelserutilsigtede hændelser under indlæggelse 
på en stor urologisk afdeling i 1997. Der var 2.012 patientforløb i alt og gennemgangen viste 
209 tilfælde af behandlingsskader. Til gengæld var der kun anmeldt to sager til Patientforsikrin-
gen i denne periode. Det gav en anmeldelsesprocent på 0,9. 
 
I 2008 undersøgte vi dødsfald efter lungeembolilungeembolilungeembolilungeemboli I Danmark8. Der var 1.313 tilfælde i Sund-
hedsstyrelsens dødsårsagsregister i perioden 1996-2000. Kun fem af disse var anmeldt til Pati-
entforsikringen. Nu kan man få lungeemboli af mange andre grunde end den lægelige behand-
ling. Ved en analyse af materialet - med fradrag af cancertilfælde og andet - kom vi frem til, at 
der var 390 dødsfald, hvor det var sandsynligt, at der var tale om en erstatningsberettigende 
skade. Det gav en anmeldelsesprocent på 1,3. 
 
I perioden 1996-2002 modtog Patientforsikringen 24 anmeldelser vedrørende dødsfalddødsfalddødsfalddødsfald, der var 
forårsaget af anæstesi. På dette område er der meget stor spændvidde i skønnene over mørke-
tal. I en dansk prospektiv undersøgelse af 7.306 konsekutive patienter anslog Pedersen9, at der i 
Danmark for hver 2.500 anæstesier var et dødsfald, som primært var forårsaget af anæstesi. 
Dette gav en anmeldelsesprocent på 2,1 ved 400.000 anæstesier om året.  
 

                                                      
7 Ugeskrift for Læger 2004; 166(19): 1760-63, Christoffersen JK, Holm-Nielsen A. 
8 Ugeskrift for Læger 2008; 170(22): 1909-1912, Erichsen M, Rasmussen CW, Christoffersen JK. 
9
 Pedersen T. Dan Med Bull 1994;41:319-31. 
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Samme år undersøgte vi infektioner efter åben hjertekirurgiåben hjertekirurgiåben hjertekirurgiåben hjertekirurgi10. I perioden 1996-2003 modtog vi 
30 sager, hvor der var dyb infektion bag brystbenet efter hjerteoperation. Der var i samme perio-
de 511 tilfælde af reoperation for åben hjertekirurgi. Det gav en anmeldelsesprocent på 5,9.  
 
I et igangværende Ph.D-studie i Patientforsikringen om infektioner efter kikkertoperationinfektioner efter kikkertoperationinfektioner efter kikkertoperationinfektioner efter kikkertoperation i knæ-
leddet har Majholm undersøgt 240 anmeldte infektioner i perioden 1996-2008 og sammenlig-
net dem med Landspatientregisterets tal. Den foreløbige konklusion er, at der for hvert anmeldt 
tilfælde er 3 ikke-anmeldte tilfælde. Det giver en foreløbig anmeldelsesprocent på 25. 
 
Dyb infektion efter førstegangsalloplastikDyb infektion efter førstegangsalloplastikDyb infektion efter førstegangsalloplastikDyb infektion efter førstegangsalloplastik i hofteleddet er en alvorlig komplikation, som ofte bli-
ver anerkendt, når den bliver anmeldt. I perioden 2000-2005 var der 123 anmeldelser til Pati-
entforsikringen, hvoraf de 82 blev anerkendt. Dansk Ortopædisk Selskab anslår, at der har været 
360 tilfælde af hofteledsalloplastik med dyb infektion i hele perioden11. Det gav en anmeldel-
sesprocent på 34. 
 
I en artikel i Danish Medical Bulletin (refereret i Ugeskrift for læger12) nævnes 136 tilfælde fra 
1997 – 2005 hvor perforation af spiserøretperforation af spiserøretperforation af spiserøretperforation af spiserøret, var sket i forbindelse med instrumentering af spise-
røret. Fire lægekonsulenter tilknyttet Patientforsikringen har efterfølgende kommenteret artik-
len13. Af deres kommentar fremgår det, at Patientforsikringen i samme periode modtog 71 an-
meldelser, hvor skadedatoen var inden for denne periode. Dette giver en anmeldelsesprocent på 
52. Af disse blev 44 sager anerkendt eller 62 procent af sagerne, hvilket er langt flere end Pati-
entforsikringens sædvanlige anerkendelsesprocent på cirka 34 procent. 
 
I den konkrete undersøgelse var der således 65 patienter, hvis sag ikke blev anmeldt til Patient-
forsikringen, selvom de havde været udsat for en alvorlig og sjælden skade. Hvis det antages, at 
deres sager, hvis de var anmeldt, ville blive behandlet på samme måde som de 71 sager, så ville 
de 40 være blevet anerkendt med en samlet erstatningssum på cirka 7.1 mio. kr. 
 
 
Sammenfattende kan det konkluderes, at der er meget brede skøn over mørketallet. Formodent-
lig er mørketallet forskelligt alt efter hvilken type af skade, det drejer sig om. Man må gå ud fra, 
at områder, hvor patientskaderne indtræder hurtigt og med meget alvorlige konsekvenser, for ek-
sempel skader eller dødsfald i forbindelse med fødsler, har en relativ høj anmeldelsesprocent.  
 
Modsat vil der ofte være et stort mørketal på eksempelvis diagnoseforsinkelser og medicinske 
behandlinger, hvor skaden udvikler sig over tid, og hvor det i øvrigt er svært at skelne mellem 
grundsygdom og skade. I disse tilfælde vil både patient og sundhedsperson ofte slet ikke have 
gjort sig klart, at der foreligger en erstatningsberettigende patientskade.  
 
Ligeledes må en lang række af mindre skader antages at blive accepteret af patienterne, som ”ri-
sici, der nu engang er ved at blive opereret”. Mange patienter har givetvis en egen bagatelgræn-
                                                      
10

 Ugeskrift for Læger 2008;170(22):1907-1908, Petersen HØ, Rasmussen AH, Andersen LI, Christoffersen JK: 
11 www.dshk.org/Reference/THA-referenceprogram.pdf/jan.2007  
12

 Ugeskrift for Læger 2011; 173 : 1875, Ryom et al. 
13

 Ugeskrift for Læger 15. august 2011, s. sektion, s. 84; professor Johannes Bock, overlæge Lars Hove, speciallægekonsulent Lars 
Ib Andersen, overlæge Jens Krogh Christoffersen. 
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se for, hvad der er alvorligt set i forhold til deres sygdom, helbredstilstand og den givne behand-
ling. 
 
En væsentlig motivationsfaktor for at anmelde en sag til Patientforsikringen må formodes at væ-
re økonomiske forhold: Hvis patienten har økonomiske problemer som følge af en forlænget sy-
geperiode, vil motivationen for at reagere være langt større end i tilfælde, hvor der alene er tale 
om en mulig godtgørelse for ikke-økonomiske tab, for eksempel svie og smerte. 
 
Omvendt kan økonomiske krisetider føre til, at den enkelte patient er mere tilbøjelig til at sikre 
sig økonomisk kompensation. 
 
Yderligere faktorer spiller også ind, når man skal finde årsager til det store mørketal, men de fak-
torer, som nævnes ovenfor viser, at der aldrig vil kunne forventes at blive indgivet et antal an-
meldelser, der blot nærmer sig de angivne mørketal. 
  
Hvis man skal drage en konklusion på baggrund af ovenstående må det være, at der fortsat er 
mange uanmeldte sager, der berettiger den skadelidte til en kompensation i henhold til den nu-
værende lovgivning.  
 
Tallene giver belæg for at antage, at der uden videre kan ske en fordobling af antallet af anmel-
delser og en fordobling af den samlede erstatningssum, hvis alle skader bliver anmeldt. 
 
6.2.2 Tal fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (PDSD) også kaldet hændelsesdatabasen 
 
Udviklingen i indberetninger til DPSD kan ikke umiddelbart overføres til patientforsikringsordnin-
gen, fordi indberetningsgrundlaget er et andet end anmeldelsesgrundlaget til Patientforsikringen. 
Indberetning sker uafhængigt af, om der konkret blev forvoldt en skade, men alene ud fra en 
vurdering af handlingens skadevoldende egenskab. 
 
Indberetningerne kan dog være med til at give et billede af mørketallet, det potentielle antal an-
meldelser og skadernes omfang.  
 
Indberetningerne fordeler sig således: 
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Tabel 17 – Indberetninger 2010 
Værdier Værdier Værdier Værdier     Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse     Andel i %Andel i %Andel i %Andel i %    

Ingen skade Ingen skade 26 

Mild 
Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget be-
handling eller øget plejeindsats 25 

Moderat 

Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller 
behandling hos praktiserende læge eller øget pleje-
indsats eller for indlagte patienter øget behandling. 13 

Alvorlig 

Permanent skader, som kræver indlæggelse eller be-
handling hos praktiserende læge eller øget plejeind-
sats eller for indlagte patienter øget behandling, eller 
andre skader, som kræver akut livreddende behand-
ling. 6 

Dødelig Dødelig 1 

Ikke oplyst  29 

 
Det er altså vurderet, at der i 7 % af sagerne sker varig skade (alvorlig, dødelig). Dermed er det 
for disse sager åbenbart, at der vil være en skade, som potentielt er omfattet af patientforsik-
ringsordningen. 
 
Hændelsesdatabasen modtog i 2010 35.000 indberetninger og vurderede samtidig, at 15 % af 
hændelserne indberettedes. Alene ud fra denne beregning ville der altså ved en indberetning af 
alle skader være over 16.000 anmeldelser med varige skader. 
 
Det er et meget højt tal, og det bygger også på, at indberetningsfrekvensen er den samme uan-
set alvor, hvilket ganske sikkert ikke er tilfældet. Omvendt kan tallene i hvert fald bekræfte, at 
mørketallet også for de alvorlige skaders vedkommende fortsat er betydeligt. 
 
Det er også værd at fremhæve, at PSDB nu åbnes for patienters egen indberetning af hændel-
ser, og at der i forbindelse hermed bliver gjort opmærksom på erstatningsmulighederne, hvilket 
er en ny og ukendt faktor, når den fremtidige realvækst skal skønnes. 
 
6.2.3 Skadeforebyggelse 
 
Regionerne har stadig større fokus på skadeforebyggelse, senest i forbindelse med den nye kvali-
tetsdagsorden, som blev præsenteret i ”Kvalitet i Sundhed” i foråret 2011, hvor det blandt andet 
blev sat som mål, at antallet af patientskader skal nedbringes med 20 % over tre år. 
 
Patientforsikringen deltager i det daglige skadeforebyggende arbejde både i projekter, senest Sik-
re Fødsler og Patientombuddets rapport om overset meningitis, og holder en række foredrag på 
hospitaler om patientskader. Hertil kommer en række videnskabelige artikler, som påpeger, 
hvordan en behandling kan optimeres, så skaderne undgås. 
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Selv om dette arbejde lykkes, er det stort se umuligt at anslå, hvad denne indsats betyder for 
anmeldelsestallet til Patientforsikringen, idet mørketallet, som det fremgår af de ovenstående 
afsnit, er meget stort.  
 
6.2.4 Konklusion om den fremtidige realvækst i anmeldelsesantallet 
 
Som det fremgik ovenfor under konklusionen i afsnit 4, har der været en realvækst i antallet af 
anmeldelser på ca. 21 % i perioden 2006 – 2011. 
 
Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at der vil være en tilsvarende vækst på 21 % over de 
kommende 4 år. Det skyldes, at realvæksten i anmeldelser først og fremmest er knyttet til de 
sidste 3 år af perioden. Det fremgår af uddraget af tabel 3 umiddelbart nf. 
 
Udviklingen i anmeldelser 
  2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    4.861 5.416 5.519 6.319 7.489 7.993 

Vækst i anmeldelserVækst i anmeldelserVækst i anmeldelserVækst i anmeldelser    100,0 111,4 113,5 130,0 154,1 164.4 

 
Som det kan ses, svinger væksten i anmeldelser meget. Tager man udgangspunkt i, at stignin-
gen i de første 3 år af perioden første og fremmest var strukturelt betinget (især på grund af lo-
vudvidelsen), så er den store realvækst stort set kun knyttet til de seneste 3 år. 
 
Anlægger man den betragtning, at de seneste 3 år er udtryk for en generel og varig tendens, og 
herefter beregner den fremtidige vækst på grundlag af disse 3 år, så betyder det, at realvæksten 
i perioden 2012 - 2015 vil blive 25 – 30 %, men tager man udgangspunkt i, at de kommende 
år vil udvise lige så store udsving, som der har været i hele perioden siden 2006, så vil stignin-
gen ved udgangen af 2015 være ca. 14 %. 
 
Vi skønner, at realvæksten over de næste 4 år vil være 16-20 %, i gennemsnit 4-5 % årligt. Vi 
har lagt vægt på, at udviklingen i de seneste år er betydelig, men også at der historisk set fore-
kommer lavere årlige stigningstakter og endda fald i antallet af anmeldelser. Denne erfaring gør 
sig gældende både i den danske patientforsikringsordning og de tilsvarende nordiske. 
 
Hertil skal lægges den strukturelle vækst, se senere tabel 19. 
 

6.3 Den fremtidige realvækst i erstatningerne 
 
Ovenfor i afsnit 3 er det konstateret, at de samlede erstatninger overordnet følger udviklingen i 
antallet af anmeldelser. 
 
Det er klart, at erstatningerne stiger alene som følge af pris- og lønudviklingen. I det følgende 
ses bort fra disse faktorer, og der forsøges fokuseret på, om realvæksten i anmeldelser – altså 
den vækst, der skyldes udvidet klagebevidsthed, medieomtale og deraf følgende større kendskab 
til ordningen osv. – medfører, at anmeldelserne oftere vil vedrøre mindre alvorlige sager, og der-
med lavere erstatninger. 



 

41 

 
Det fremgår af tabel 3, at anerkendelsesfrekvensen har været nogenlunde stabil, men at den 
dog i 2011 er faldet efter at have været stigende i et par år. Der er altså indtil videre ikke doku-
mentation for, at det stigende anmeldelsesantal fører til, at en større del af sagerne bliver afvist. 
Dette er ikke nødvendigvis tilfældet fremover. 
 
Der er også nogle indikationer på, at følgerne af de flere skader, som anmeldes, ikke nødvendig-
vis er helt så alvorlige. 
 
6.3.1 Kvaliteten af anmeldelserne 
 
En vinkel er at måle antallet af anmeldelser, der sandsynligvis sendes til Patientforsikringen, for-
di medierne har beskæftiget sig med et bestemt emne eller Patientforsikringen mere generelt. 
En anden vinkel er at se på kvaliteten af anmeldelserne. Hvordan ser anerkendelsesprocenten ud 
og hvad med méngraden og erstatningsbeløbene?  
 
Men kan anlægge det synspunkt, at de meget alvorlige eller meget synlige skader oftest bliver 
anmeldt uden pressens ”hjælp”, mens de mindre skader eller ikke-skaderne typisk er dem, der 
anmeldes efter presseomtale. 
 
For at komme synspunktet lidt nærmere har vi set på kvaliteten af de anmeldelser, vi har modta-
get vedrørende manglende forebyggende behandling i forbindelse med anvendelse af binyrebark-
hormoner (populært omtalt som Prednisolon-sagerne).  
 
Før disse blev omtalt i Dagens Medicin den 4. november 2010, havde vi allerede modtaget 43 
anmeldelser, der vedrørte problemstillingen. Efterfølgende har vi modtaget 274 anmeldelser14. 
Spørgsmålet er nu, om der er tale om større méngrader og erstatningsbeløb i de ”gamle” afgø-
relser end i de anmeldelser, vi har modtaget, efter sagen blev omtalt i medierne. 
 
Tabel 18. Sager vedr. manglende forebyggende behandling i forbindelse med binyrebarkbehand-
ling 
 Før 4.11.2010 Efter 4.11.2010 

Anmeldelser 43 274 

Afgørelser 43 212 

Anerkendelser 20 20 

Afvisninger 23 67 

Anerkendelser i pct. 
46,5 31,6 

Gennemsnitlig méngrad 
18 9 

Gennemsnitlig 

erstatningsbeløb 
395.000 kr. 120.000 kr. 

 
Tallene indikerer både væsentligt lavere gennemsnitlig méngrad, lavere gennemsnitlig erstat-
ningsbeløb og lavere medholdsprocent, når det gælder de sager, der er kommet ind som følge af 

                                                      
14

 Tallene er opdateret 21. februar 2012. 



42 

medieomtalen. Det kan skyldes, at de mest alvorlige sager kommer ind uden hjælp fra medierne, 
mens de sager, der kommer ind efterfølgende, er mindre alvorlige, og flere må afvises. 
 
6.3.2 Anerkendelsesprocenten 
 
Patientforsikringen har i de seneste år gennem en stor oplysningsindsats i form af foldere, fore-
drag, hjemmeside, rapporter, kontakt til patientforeninger m.v., oplyst om mulighederne for at få 
erstatning. En del af informationen har også haft til formål at oplyse om, hvornår man ikke kan få 
erstatning, senest i rapporten lavet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, ”Kræftpatienters 
anmeldelser af skader til Patientforsikringen – en analyse af anmeldelser og afgørelser fra 2000 
til 2009”. Formålet har været og er fortsat at undgå, at patienter anmelder skader, som åben-
bart ikke vil kunne anerkendes. Sagt på en anden måde vil Patientforsikringen helst behandle de 
sager, hvor der er udsigt til erstatning. 
 
Anerkendelsesprocenten er imidlertid faldet i 2011 efter at være steget i 2009 og 2010, jf. ta-
bel 6. 
 
På den baggrund har vi lagt til grund, at anerkendelsesprocenten i perioden 2012 -2015 vil væ-
re gennemsnitligt ca. 33 %.  
 
6.3.3 Konklusion om væksten i erstatningerne  
 
Som det fremgår ovenfor under punkt 6.3, betyder det forhold, at flere sager anmeldes, ikke 
nødvendigvis, at erstatningsudbetalingerne stiger tilsvarende. Der kan meget vel være tale om, 
at det er sager med mindre skader, som anmeldes, efterhånden som der ”gnaves af” mørketal-
let. 
 
Vi har derfor lagt til grund, at den gennemsnitlige erstatningsudbetaling i perioden 2012 - 2015 
vil være på 280.000 kr. (niveau 2012). 
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7. Samlet konklusion vedrørende den fremtidige vækst 
 

7.1 Behandlingsskader 
 
Patientforsikringen skønner, at der også i årene fremover vil være en vækst i antallet af anmel-
delser.  
 
For så vidt angår den strukturelle vækst, er den aktivitetsbetingede vækst i anmeldelsesantallet i 
perioden 2011 - 2016 estimeret til 2 % årligt. Væksten i udskrivninger og ambulante behand-
linger forventes ganske vist at være højere, men væksten forventes primært at skyldes stigninger 
i antallet af ambulante behandlinger, der ikke medfører så mange anmeldelser.  
 
Konsekvenserne af lovudvidelsen i 2004 må antages at være slået fuldt igennem, og vil således 
ikke bidrage til en øget vækst. En indikation herpå er også, at antallet af anmeldte skadevoldere i 
2011 ikke steg forholdsmæssigt mere end antallet af anmeldende patienter. 
 
Det er endelig forudsat, at der ikke i perioden 2012 – 2015 sker udvidelser eller indskrænknin-
ger i patientforsikringsordningens dækningsområde eller erstatningsbetingelser. 
 
Den samlede strukturelle vækst vil derfor i de kommende år alene øges i et omfang svarende til 
stigningen i aktivitetsniveauet. 
 
Vedrørende realvæksten ved vi, at væksten har været meget stor i begyndelsen af 2012 på 
grund af meget medieomtale, og realvæksten må derfor isoleret set forventes at blive høj i 
2012, men for øvrige år må der tages udgangspunkt i et gennemsnit fra tidligere år, hvilket 
mest realistisk må vurderes at være 4 - 5 % med en let faldende tendens.  
 
Den samlede vækst i perioden 2012 – 2013 skønnes at være højere (ca. 16 %) end i perioden 
2014 – 2015, hvor den samlede vækst er skønnet til ca. 13 %. Det er for alle årene lavere 
vækstrater end de seneste 3 år. Det samlede antal anmeldelser ved udgangen af 2015 forven-
tes derfor at udgøre knap 10.600. 
 
Væksten i anmeldelser for 2012 – 2015 kan herefter skønnes at fordele sig således: 
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Tabel 19. Samlet vækst 2012 - 2015 (4 år) 
 2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    
 
Strukturel vækst: 
-  stigning i aktivitet 
- lovgivning  
- flere anm. pr. pt. 

 
 

2,0 
0 
0 

 
 

2,0 
0 
0 

 
 

2,0 
0 
0 

 
 

2,0 
0 
0 

 
Realvækst 

 
7 

 
5 

 
5 

 
4 

    
Samlet vækst 

 
9,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
6,0 

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    8.7508.7508.7508.750    9.3509.3509.3509.350    10.00010.00010.00010.000    10.60010.60010.60010.600    

Anerkendelsesprocent 33 33 33 33 

Gns. erstatning (løbende priser) 280.000 285.000 290.000 295.000 

ErstatningsudErstatningsudErstatningsudErstatningsudbetalingerbetalingerbetalingerbetalinger (løbende priser) (løbende priser) (løbende priser) (løbende priser)    809809809809 mio. mio. mio. mio.    879879879879 mio. mio. mio. mio.    957 mio957 mio957 mio957 mio....    1,031,031,031,03 mia. mia. mia. mia.    
 
 
Erstatningsudbetalingerne er beregnet på grundlag af en anerkendelsesprocent på 33 af det 
samlede antal anmeldelser. Den gennemsnitlige erstatning er skønnet på grundlag den gennem-
snitlige erstatning i 2011 og tidligere år, tillagt en regulering på ca. 2 % årligt. 
 
Følgende væsentlige forbehold er gældende for erstatningerne:  
 

• De største erstatningsbeløb i de alvorlige sager udbetales med relativ stor forsinkelse på 
grund af, at patienternes varige tilstand først kendes længere tid efter skaden. Derfor for-
skydes udbetalingstidspunktet i mange anmeldelser til de(-t) efterfølgende år. 

 
• Udbetalingerne i særligt 2010 har været meget høje på grund af afvikling af en sagspuk-

kel i Patientforsikringen. Denne sagsafvikling er forudsat afsluttet i 2011. Forsinkelser i 
sagsbehandlingen kan have stor betydning for, hvornår udbetalingerne sker. Derfor kan 
der ske forskydninger mellem årene.  

 

7.1 Væksten efter 2015 - behandlingsskader 
 
Det er naturligvis ønskeligt, hvis Patientforsikringen kan give et bud på, hvornår væksten aftager, 
således at anmeldelsestallet finder et naturligt leje, det vil sige korrelerer med væksten i produk-
tiviteten i sundhedsvæsenet. 
 
Det fremgår af tabel 3, at der er store udsving i anmeldelsesantallet. Tabel 15 om anmeldelser i 
de øvrige nordiske lande viser, at Sverige i perioden fra 2006 til 2010 havde et meget stabilt 
anmeldelsesantal, som i 2011 pludseligt steg med mere end 10 %. Artiklerne ovenfor i afsnit 
6.2.1 om mørketallet viser, at muligheden for fortsat vækst i anmeldelserne er stor, og at bl.a. 
medieomtale har stor betydning for væksten. Det er naturligvis helt umuligt at sige noget nær-
mere om, hvornår og i hvilket omfang der vil være medieomtale. 
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De seneste tre år har vist, at anmeldelsesantallet i gennemsnit er steget med 825 årligt. Set 
over perioden 2006 til 2011 er stigningen i gennemsnit ca. 525 om året. I 2011 var stigningen 
dog kun 504 anmeldelser. Målt på de enkelte år, er der altså store udsving, og dette gør det 
stort set umuligt at komme med præcise estimater på årsbasis. 
 
Det vil først i 2015 være muligt at vurdere, hvornår anmeldelsesantallet kan forventes at stabili-
sere sig, men vi vurderer på nuværende tidspunkt, at stigningstakten vil stabilisere sig et niveau 
svarende til 2014 – 2015, altså en årlig stigning på ca. 500 anmeldelser. 
 
Dette er naturligvis forbundet med meget stor usikkerhed, men med denne redegørelse er det 
imidlertid beskrevet hvilke faktorer, der har betydning for udviklingen, og dermed er det forhå-
bentligt også blevet muligt i højere grad løbende at give mere realistiske bud på den fremtidige 
udvikling. 
 

7.2. Særligt om væksten i lægemiddelskader 
 
Lægemiddelskader er udeladt i ovenstående fremskrivning. Det skyldes, at de parametre, der 
påvirker udviklingen i antallet af lægemiddelskader, ikke er de samme som dem, der er gælden-
de for behandlingsskaderne: 
 
Lægemiddelskader er ikke knyttet til nogen bestemt skadevolder eller skadevoldende institution, 
men derimod til et bestemt produkt eller en bestemt produktgruppe. De strukturelle forhold (æn-
dringer i lovgivning og flere anmeldelser på den samme patient) har ikke gjort sig gældende i læ-
gemiddelsager. 
 
Medieomtale af eksempelvis forsinkelser i kræftbehandlingen giver sig ikke på samme måde ud-
slag i antallet af anmeldte lægemiddelskader. Til gengæld ved vi af erfaring, at omtale af speci-
fikke lægemidler eller lægemiddeltyper giver anledning til mange anmeldelser. Først og frem-
mest kan nævnes p-piller. 
 
Endelig skal man være opmærksom på, at mange af de sager, der ud fra en umiddelbar synsvin-
kel opfattes som en lægemiddelskade reelt er behandlingsskader. Det gælder f.eks. i de tilfælde, 
hvor der er anvendt binyrebarkhormon (Prednisolon), og hvor der ikke samtidigt er ordineret d-
vitamin og kalk. Det er måske nok Prednisolon, der forårsager afkalkning af knoglerne, men det 
er den undladte behandling med kalk og d-vitamin, der forvolder skaderne. 
 
Et andet eksempel er sager vedrørende blodpropper i tilknytning til anvendelse af p-piller. I visse 
af tilfældene burde p-pillen ikke være ordineret, og der er i disse tilfælde tale om en behand-
lingsskade og ikke en lægemiddelskade. 
 
Den væsentligste usikkerhedsfaktor ved at skønne over udviklingen i lægemiddelsskader er risi-
koen for eventuelle serieskader. Som de mest kendte eksempler kan nævnes Thalodomid fra 
1960’erne, hvor et produkt viste sig at medføre alvorlige fosterskader ved anvendelse i tilknyt-
ning til graviditet. I 1990’erne havde vi i Danmark sagen om HIV-inficerede faktor 8 præparater 
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til blødere. I Norge har man aktuelt en serieskade, der vedrører børn vaccineret imod svineinflu-
enza, som har fået alvorlige skader i form af narkolepsi. 
 
Disse serieskader og deres konsekvenser for anmeldelser og erstatninger er det ikke muligt at ta-
ge højde for i denne redegørelse.     
  
Ved en vurdering af udviklingen i anmeldelser og erstatninger for lægemiddelskader har vi fundet 
det rigtigst at tage udgangspunkt i en mere lineær fremskrivning.  
 
Tabel 20. Udviklingen i lægemiddelskader 2006 - 2011 

    2006200620062006    2020202007070707    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    255 338 312 356 347 379 

AfgørelserAfgørelserAfgørelserAfgørelser    321 243 264 404 425 352 

AnerkendelserAnerkendelserAnerkendelserAnerkendelser    57 61 94 144 106 68 

AnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocent    17,8 25,1 35,6 35,6 24,9 19,3 

ErstatningerErstatningerErstatningerErstatninger i alt i alt i alt i alt    30,4 mio. 32,0 mio. 33,0 mio. 54,0 mio. 51.1 mio. 48,0 mio. 
GennemsnitligeGennemsnitligeGennemsnitligeGennemsnitlige e e e erstarstarstarstat-t-t-t-
ningerningerningerninger, løbende pr, løbende pr, løbende pr, løbende priiiiserserserser    533.000 525.000 351.000 375.000 482.000 705.000 
 
 
Tabel 20 viser udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger for lægemiddelskaderne.  
 
Der har over årene været en stigning på samme måde, som det har været tilfældet for behand-
lingsskaderne. Antallet er dog meget lille i forhold til behandlingsskaderne, og anerkendelsespro-
centen er generelt lavere end på behandlingsskaderne. 
 
Til gengæld er det også kendetegnende, at erstatningsbeløbene er betydeligt større. Det skyldes, 
at lægemiddelordningens erstatningsbetingelser - i modsætning til patientforsikringsordningens - 
ikke giver ret til erstatning i andre tilfælde end dem, hvor der er en åbenbar diskrepans mellem 
følgerne af den sygdom, som lægemidlet havde til hensigt at behandle, og så de opståede ska-
der. Patientforsikringsordningens erstatningsbetingelser omfatter også skader, der skyldes ikke-
optimal behandling, uanset om behandlingsskaden er stor eller lille. 
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Tabel 21. Prognose for udviklingen i anmeldelser og erstatninger i lægemiddelskader 

    2012201220122012    2020202013131313    2020202014141414    2020202015151515    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    415 455 500 545 

AnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocent    26,5 26,5 26,5 26,5 

AnerkendelserAnerkendelserAnerkendelserAnerkendelser    110 121 133 144 
Gennemsnitlige erstatniGennemsnitlige erstatniGennemsnitlige erstatniGennemsnitlige erstatnin-n-n-n-
gergergerger, , , , løbende priserløbende priserløbende priserløbende priser    495.000 504.000 515.000 525.000 

ErstaErstaErstaErstatningertningertningertninger i alt i alt i alt i alt    54,5 61,0 68,5 75,6 
 
I tabel 21 er der lavet en fremskrivning for perioden 2012 – 2015 på grundlag af udviklingen i 
perioden 2006 – 2011. 
 
Det er klart, at tallene på grund af det relativt lave antal anmeldelser og anerkendelser bliver sta-
tistisk betydeligt mere usikre end de tilsvarende tal for behandlingsskaderne. 
 
Tallene for 2006 – 2011 indeholder mindre serieskader, eksempelvis sager vedrørende røntgen-
kontraststoffet Omniscan, men det er kendetegnende, at de antalsmæssigt ikke kommer i nær-
heden af nogle af de historisk store serieskader, som har kendetegnet lægemidler, jf. ovenfor.  
 
Det er klart, at på det tidspunkt, hvor der måtte opstå en serieskade svarende til eksempelvis 
den nu opståede i Norge i tilknytning til vaccination af børn for svineinfluenza, så vil ovenstående 
oversigt være irrelevant. 
 

7.3. Samlet vækst i anmeldelser og erstatninger 2012 - 2015 
 
Nedenfor er for god ordens skyld medtaget en tabel, der viser de samlede skønnede anmeldelser 
og erstatningsudgifter for behandlings- og lægemiddelskader i perioden 2012 – 2015: 
 
Tabel 22. Skønnede anmeldelser efter og erstatninger for behandlings- og lægemiddelskader i 
perioden 2012 - 2015 

    2012201220122012    2020202013131313    2020202014141414    2020202015151515    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    9.150 9.800 10.500 11.150 

Erstatninger i altErstatninger i altErstatninger i altErstatninger i alt mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.    864 940 1.025 1.105 



 

Patientforsikringen 
Nytorv 5, 3. sal 
1450 København K 
Tlf:  3312  4343 
Fax:  3312 4341 
 
www.patientforsikringen.dk 
pf@patientforsikringen.dk 

 

 


